
21ο €

Εδώ καιγόμαστε, και κάποιοι διοχετεύουν το δυνα-

μισμό τους – ή τους κατευθύνουν προς αυτόν τον

ανώδυνο, για το σύστημα, και αναποτελεσματικό

προορισμό εκτόνωσης - στο “ξεφτύλισμα” με βία και

χυδαιότητα των “αντίπαλων” οπαδών.

Ο δυναμισμός αντίδρασης, κυρίως της νεολαίας,

έπρεπε αυθορμήτων να κατευθύνεται στις πραγμα-

τικές εστίες πρόκλησης κοινωνικής έκρηξης: 

Η ανεργία, η μετανάστευση Ελλήνων, ως φυσική

συνέπεια της πρώτης, η οικονομική δυσπραγία, η

αρπαγή της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας,

από τα αρπακτικά του Κεφαλαίου

«φίλων, εταίρων και συμμάχων», τα

εθνικά θέματα που απειλούν την

πατρίδα μας, πάλι από «φίλους»,

«εταίρους» και «συμμάχους», (κι

όχι βεβαίως από τους «κομμουνι-

στάς» της Βόρειας Κορέας ή της

Νοτ. Αμερικής) κι εμείς – οι τεχνη-

έντως και μη, άφρονες εξ ημών –

ασχολούμεθα και «μαχόμαστε»

υπέρ των «γαύρων», των «βαζέ-

λων», των «κίτρινων», των «πράσινων», των «κόκ-

κινων», των «ασπρόμαυρων», των «κιτρινόμαυρων»

και πάει λέγοντας.

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι! 

Επειδή δεν θέλω να γράψω κάτι πρόχειρα, χωρίς τεκ-

μηρίωση και επιχειρήματα, κατά πως το συνηθίζω,

διατυπώνω στο παρόν την άποψή μου, για να προϊδε-

άσω και να τοποθετηθώ επί της επικαιρότητας και θα

την διατυπώσω αναλυτικά στο προσεχές φύλλο!

Για ν’ αποφύγουμε άπαξ δια παντός την ανώφελη,

επιζήμια και παραπλανητική βία στα γήπεδα, χτυ-

πάμε ευθέως τις αιτίες που την προκαλούν. Χτυπάμε

το κακό στη ρίζα του.

Και οι ρίζες του είναι οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες

Εταιρίες. Οι Π.Α.Ε. που τις αγοράζουν διάφοροι,

ύποπτης συνήθως, δραστηριότητας επιχειρηματίες,

για ν’ αποκτήσουν «τσάμπα» και νόμιμα στρατό

οπαδών και δύναμη πιέσεως προς το κυβερνητικό

και πολιτικό κατεστημένο, κι αυτό δε συνήθως, σε

συνδυασμό με ιδιωτικά ΜΜΕ. (Κανάλια, εφημερίδες

– πολιτικές και αθλητικές – ραδιόφωνο και μεγάλα

μέσα κοινωνικής διατύπωσης.

Θα τ’ αναλύσουμε στο προσεχές.

του Κώστα 
Βενετσάνου

BIA ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Να κλείσουν οι Π.Α.Ε.

και οι “ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ”

Αστική Ανάπλαση 

Φαληρικού Δέλτα
Σελίδα 6

Προβληματισμένοι οι
κάτοικοι της Βάρης 

Σελίδα 7

Ενίσχυση των Σωμάτων
Ασφαλείας ζητάει 

το Μαρκόπουλο
Σελίδα 7

Βία με μανία στους
διαδηλωτές κατά

των πλειστηριασμών

Διακρίσεις Μεσογείτικων
προϊόντων Σελίδες 15,16

«Ο µεγαλύτερος εχθρός
της γνώσης δεν είναι η
άγνοια, αλλά η ψευδαί-
σθηση της γνώσης».

Στίβεν Χόκινγκ,  (1942-2018) 

Βρετανός φυσικός

Διαβάστε μας και στο internet: www.ebdomi.com

Εμπορική ανάπτυξη
στις παραλίες των 3Β

Σελίδα 2
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ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

ΠΑΠΑΓΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ, 16673

Τηλ.: (210) 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

www.ebdomi.com - e-mail: press@ebdomi.com

Ιδιοκτησία: Ηλέκτρα Βενετσάνου 

(Διακριτικός τίτλος)  

Ιδρυτής: Αννα Βενετσάνου

Εκδότης - Διευθυντής: Ηλέκτρα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

-------

Διακίνηση εντύπου: Κώστας Κ. Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  NEWSPRESSHOLD

Tιμή φύλλου 0,10 - Συνδρομές:  Ιδιώτες 10 €,  Φορείς 50€

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193
GR 4601106560000065600144193

Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Δεντροφύτευση στον Αγ. Παντελεή-
μονα Αναβύσσου Σελ. 6

Διαγωνισμός σελιδοδείκτη στο Δήμο
Σαρωνικού Σελ. 6

Εργα στα Σπάτα και στη Ν. Μάκρη
από την Περιφέρεια Σελ. 7

Jesus Christ Superstar, the rock
opera Γιάννης Κορναράκης Σελ. 8

H ακτινοβολία του Χόκινγκ
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Αλλάζει το DNA μας στο διάστημα!
Ηλέκτρα Βενετσάνου Σελ. 10

Επιθέσεις σε μαθητές και ύποπτες κινήσεις

οχημάτων στο Πανόραμα Βούλας Σελ. 11

“Αρχίδαμος” απόσπασμα από τον Ισο-
κράτη Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Διάκριση μαθητών του 2ου Δημοτικού Κα-

λυβίων στη Ρομποτική Σελ. 15

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή ή
Ημέρα ντροπής; Σελ. 18

Βαρύ το κατηγορητήριο για τον
ΠΑΟΚ Σελ. 23

Διαβάστε ακόμη

Ημιμαραθώνιος 2018

Την   Κυριακή  18  Μαρτίου 2018  διεξάγεται  για

7η συνεχόμενη φορά  ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας

ο οποίος  έχει  καθιερωθεί ως ένα ετήσιο μοναδικό

αθλητικό γεγονός.

Παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο πραγματοποιούν-

ται αγώνες δρόμου 5χλμ, 3χλμ και αγώνες 1000μ

για παιδιά, αθλητές  ΑΜΕΑ και SpecialOlympics. To

όριο συμμετοχών για το 2018 αναμένεται να ξεπε-

ράσει τους  23.000 δρομείς.

Πολλοί δρόμοι στη διαδρομή θα είναι αποκλεισμέ-

νοι όλο το πρωινό της Κυριακής.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας διοργανώνεται από

το ΣΕΓΑΣ και το Δήμο Αθηναίων με συνδιοργανωτή

την Περιφέρεια Αττικής.

Χτύπησαν διαδηλωτές
κατά των πλειστηριασμών

Άγριο ξύλο, συλλήψεις, τραυματίες σε συμβολαιογραφείο

Άγρια επίθεση, ξύλο με γκλομπς που

χτυπούσαν με μίσος τα ΜΑΤ τους δια-

δηλωτές της Λαϊκής Ενότητας

(ΛΑ.Ε), που διαμαρτύρονταν έξω από

συμβολαιογραφείο στα Εξάρχεια, την

Τετάρτη 14/3, την ώρα των πλειστη-

ριασμών.

Η αστυνομική επίθεση έγινε στη συγ-

κέντρωση για την ακύρωση των ηλε-

κτρονικών πλειστηριασμών που είχε

καλέσει η Λαϊκή Ενότητα, η Ενωτική

Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηρια-

σμών, το ΕΠΑΜ και άλλες συλλογικό-

τητες έξω από το συμβολαιογραφείο

επί της οδού Θεμιστοκλέους 42.

Άγρια επίθεση δέχτηκαν και οι δημο-

σιογράφοι, που κάλυπταν το γεγο-

νός, ενώ ένα περιπολικό κόντεψε να

παρασύρει έναν δημοσιογράφο. Οι

σοβαρότερα τραυματισμένοι μετα-

φέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσο-

κομείο.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας,

Παναγιώτης Λαφαζάνης, εξέφρασε

την αγανάκτησή του για τα επεισόδια,

επιρρίπτοντας για μία ακόμη φορά ευ-

θύνες στην κυβέρνηση.

«Προφανώς με εντολές Τσίπρα, Κον-
τονή και Τόσκα τα ΜΑΤ επιτέθηκαν
εκδικητικά ενάντια στους αγωνιστές
κατά των πλειστηριασμών και μας έρι-
ξαν χημικά, πετούσαν ότι είχαν μπρο-
στά τους και έριξαν άγριο ξύλο»,
ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε πέντε τραυ-
ματίες, ο ένας από αυτούς μάλλον
από ότι φαίνεται είναι αρκετά σο-
βαρά. Έγιναν πέντε αυθαίρετες αναί-
τιες συλλήψεις, μεταξύ των οποίων
δύο νεαρά παιδιά χωρίς να έχουν να
κάνει τίποτα. Τα ΜΑΤ τους κλωτσού-
σαν άγρια, ενώ ήταν πεσμένοι κάτω,
μία πρωτοφανής βαρβαρότητα. 
Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα

μέλλον».
Νωρίτερα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης

είχε χαρακτηρίσει κατάπτυση την

ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί ο

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος, τονί-

ζοντας ότι «ψεύδονται για να ληστέ-
ψουν τα σπίτια του λαού, να σας
πούμε τι εκπλειστηριάζεται σήμερα».

Ξεσπιτώνουν φτωχούς πολίτες

Η συγκέντρωση της ΛΑ.Ε και της

Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των

Πλειστηριασμών έγινε, όπως τονί-

ζουν σε ανακοίνωση τους, γιατί ήταν

προγραμματισμένο να γίνουν οι πλει-

στηριασμοί: 

ενός διαμερίσματος 71 τ.μ.  στον Κο-

ρυδαλλό για χρέος 50.000 ευρώ με

τιμή πρώτης προσφοράς τα 45.000

ευρώ, ένα αγροτεμάχιο 520 τ.μ. για

χρέος 100.000€ με τιμή πρώτης προ-

σφοράς τα 30.000 ευρώ, ενός  υπο-

γείου 194 τ.μ. για κατάσχεση 50.000

ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς τα

42.500 και ενός οικοπέδου 386 τ.μ. με

κατοικία 25 τ.μ. στη Νέα Πέραμο για

χρέος 99.000 ευρώ με πρώτη προ-

σφορά τα 85.000 ευρώ.

Ζητούσαν να ακυρωθούν οι διαγωνι-

σμοί γιατί πρόκειται «πρόκειται για
λαϊκά σπίτια», όπως τόνιζαν.

Θέλω να πω προσωπικά στον κ. Τσίπρα

αυτό θα είναι και το πολιτικό του τέλος

Ο Παν. Λαφαζάνης έκανε δήλωση στα μέσα ενημέ-

ρωσης όπου επισημαίνει μεταξύ άλλων: “Καταγγέλ-

λουμε τις αναίτιες και άδικες συλλήψεις των

αγωνιστών ενάντια στους πλειστηριασμούς. Εάν

υπάρχει ποινική ευθύνη, αυτή υπάρχει αποκλειστικά

στους άνδρες των ΜΑΤ που, όπως είδε όλος ο ελ-

ληνικός λαός, επιτέθηκαν και χτύπησαν αναίτια και ανηλεώς τους διαδηλωτές.

Υπεύθυνοι για την σκευωρία αυτή είναι η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουρ-

γός Αλ. Τσίπρας. Ο Αλ. Τσίπρας, όπως ο Ερντογάν στην Τουρκία, αποφασίζει ο ίδιος

ποιος είναι ο κατηγορούμενος ή όχι.

Θέλω να πω προσωπικά στον κ. Τσίπρα, και αυτό να το λάβει υπόψη του, ότι εάν

αποφάσισε να έχει πολιτικούς κρατουμένους ξανά στην Ελλάδα και μάλιστα αρι-

στερούς πολιτικούς κρατούμενους, αυτό θα είναι και το πολιτικό του τέλος.

Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά με ΜΑΤ και διώξεις εναντίον

του λαού.

... Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε πιο ενωτικά και πιο μαζικά έξω από τα συμβο-

λαιογραφεία για να ματαιώσουν πλειστηριασμούς λαϊκών περιουσιών».
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ΕΒΔΟΜΗ: Τιμητική διάκριση από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, 2017

Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου

2018 εργασίες εκτέλεσης έργων τοπο-

θέτησης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρ-

των σε τμήμα της Λεωφόρου Βασιλέως

Κωνσταντίνου στο Κορωπί - στο οποίο

είχαν προηγηθεί σημαντικές αρχαιολο-

γικές ανασκαφές -και θα ισχύσουν προ-

σωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (για

χρονικό διάστημα 3 μηνών) ως εξής:

• Αποκλεισμό τμήματος της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου από τη συμβολή

της με την οδό Χρήστου Παύλου μέχρι

τη συμβολή της με την οδό Βασ. Λέκκα-

Χατζή στην λωρίδα κατεύθυνσης που

οδηγεί προς Παιανία-Αθήνα

• Ολικό αποκλεισμό της οδού Βασ.

Λέκκα-Χατζή από οδό Ήρας μέχρι τη

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου  και το

τμήμα της Οδού Αττικής από τη Λεω-

φόρο Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι την

Οδό Αττικής στην κατεύθυνση προς τον

Προαστιακό-Μετρό Σταθμό Κορωπίου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η κίνηση των

οχημάτων θα έχει τις εξής τροποποι-

ήσεις: Τα οχήματα που κινούνται με κα-

τεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα θα

εκτρέπονται δεξιά στην Οδό Χρήστου

Παύλου, κατόπιν αριστερά στην Οδό

Αττικής, αριστερά στην Οδό Αττικής και

με δεξιά κίνηση θα επανέρχονται στη

Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου. Η κί-

νηση των οχημάτων που κινούνται στην

Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου με κα-

τεύθυνση το Κορωπί δεν επηρεάζεται-

δεν μεταβάλλεται.

Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών

εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών

αποχέτευσης ακαθάρτων έχει τοποθε-

τηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την

ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημε-

ρινά, εκτός Κυριακής, από τις 07.30π.μ

έως 19.30μ.μ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο του Κορωπίου

λόγω έργων αποχέτευσης
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Φεστιβάλ Αθηνών και

Επιδαύρου 2018

Έναρξη προπώλησης εισιτηρίων

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, ξεκινά η ηλε-

κτρονική προπώληση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-

δαύρου 2018! 

Θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά, περφόρμανς θα

ντύσουν και φέτος τα καλοκαιρινά μας βράδια με μο-

ναδικές στιγμές!

Μπορείτει να κλείσετε εισιτήρια στο greekfestival.gr,

στο viva.gr και στα φυσικά σημεία πώλησης της Viva:

Reload Stores (Πανεπιστημίου 54, Αθήνα - Ταϋγέτου

19, Άγιος Δημήτριος - Πλατεία Γεωργίου Α’ 3, Τρίπολη)

Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης (Λεωφόρος Κηφισίας 310, Κη-

φισιά - Ανδρέα Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι)

Yoleni’s Πολυχώρος (Σόλωνος 9, Κολωνάκι)

Seven Spots (14 σημεία της πόλης)

Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Αθήνα)

Viva Kiosk Σύνταγμα (Πλατεία Συντάγματος 4)

Media Markt (7 καταστήματα εντός Αττικής)

Σημείωση: Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για

τις λίγες παραστάσεις για τις οποίες δεν θα ανοίξει

προπώληση.

Κυριακή πρωί στο Μέγαρο: 

«Νίκος Γκάτσος, 
με τον ήλιο γείτονα»

γνωριμία των παιδιών 

με το ποιητικό τραγούδι

18 Μαρτίου / 11:30

Ένα κυριακάτικο πρωινό αφιερωμένο στη γνωριμία

των παιδιών με το ποιητικό τραγούδι και τους στίχους

του Γκάτσου, αλλά και στη μύησή τους στη στιχουρ-

γική, δηλαδή στην καλλιέργεια του λόγου, της φαντα-

σίας και του συναισθήματος εντός των ορίων που

επιβάλλουν ο γλωσσικός ρυθμός ή η μουσική φόρμα.

Ανδριάνα Μπάμπαλη, τραγούδι, φωνητικοί αυτοσχε-

διασμοί

Αχιλλέας Γουάστωρ, πιάνο, μουσικοί αυτοσχεδιασμοί

Αγαθή Δημητρούκα, ιδέα, επιμέλεια, σχολιασμός τρα-

γουδιών, στιχουργικό παιχνίδι

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Tηλ 210 7282333

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τηλ 210 7282367

Η άγνωστη, στο ευρύ κοινό, ιστορία μιας

σημαντικής γυναίκας της παγκόσμιας

Ιστορίας. Τα όνειρα, η καριέρα, το απο-

τύπωμά της στην Επιστήμη, οι έρωτες

και η σχέση με τις κόρες της.

Ένα ερωτικό σκάνδαλο, στο Παρίσι του

1911, γίνεται αφορμή για να κινδυνέψει

μια επιστήμονας, να μην πάρει ένα Νόμ-

πελ. Πρωταγωνιστές σ' αυτό το σκάν-

δαλο, η Μαρί Κιουρί και ο Πωλ

Λανζεβάν, επίσης επιστήμονας, παλιός

μαθητής του άντρα της, Πιέρ Κιουρί, και

παντρεμένος. Ο γαλλικός Τύπος απο-

σιώπησε τη δεύτερη απονομή της, του

Νόμπελ Χημείας, και η γαλλική κοινωνία

την κατέκρινε ξεχνώντας την μεγαλει-

ώδη προσφορά της.

Αυτό το πραγματικό γεγονός, γίνεται

εφαλτήριο για μια παράσταση που δια-

δραματίζεται σε μια δικαστική αίθουσα.

Εκεί διεξάγεται η φανταστική δίκη της

Μαρί και της δίνεται η ευκαιρία για μια

απολογία. Και η καλύτερη απολογία δεν

είναι άλλη από τη διήγηση της ζωής της.

Τα πρώτα χρόνια στην υπό τσαρική κα-

τοχή Βαρσοβία, οι σπουδές στη Σορ-

βόνη, η ραδιενέργεια, το πρώτο

Νόμπελ... Η Μαρί στο εδώλιο, σε μια

συνθήκη κατάφωρης αδικίας, ξετυλίγει

με συγκίνηση και ένταση τη δική της

προσωπική ιστορία αποδεικνύοντας πως

ο δρόμος των ιδεολόγων του πλανήτη,

ειδικά των γυναικών, δεν είναι στρωμέ-

νος με ροδοπέταλα. 

Το κείμενο της Ευσταθίας παίρνει ως

αφορμή τη βιογραφία της Μαρί Κιουρί,

που είναι γραμμένη από την κόρη της

Εύα, συγκεντρώνοντας παράλληλα κα-

ταγεγραμμένες πληροφορίες της ιστορι-

κής πραγματικότητας σε συνδυασμό με

στοιχεία μυθοπλασίας, που αναδει-

κνύουν, με ευαισθησία, τις άγνωστες

πτυχές μιας θηλυκής προσωπικότητας

(ερευνήτριας, επαγγελματία, συζύγου,

μητέρας, ερωμένης), που μας αφορά

ακόμη και σήμερα. Μια γυναίκα, που

ήδη, στις αρχές του περασμένου αιώνα,

προσπάθησε να απαλλαγεί από τα στε-

ρεότυπα που η κοινωνία θέλησε για την

ίδια.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο - Μουσική: Ευσταθία 

Δραματουργική επεξεργασία - Σκηνοθεσία: Κίρκη Καραλή

Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η Πέγκυ Τρικαλιώτη. Μαζί

της, η ηθοποιός Αγγελική Πασπαλιάρη και ο χορευτής

Κωνσταντίνος Παπανικολάου.

Σκηνικά - Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Φωτισμοί: Άλεξ Αλεξάνδρου

Κίνηση: Κωνσταντίνος Παπανικολάου

Επιστημονική Σύμβουλος: Παρή Ράπτη 

Βοηθός σκηνοθέτη: Κίρκη Ιωσηφίδου

Τεχνική υποστήριξη: Βλάσης Παπαπετρόπουλος

Φωτογραφίες: Νίκος Πανταζάρας

Βίντεο: Ειρήνη Στείρου

Παραγωγή: Τέχνης Πολιτεία (Αν. Παπαγεωργίου)

Θέατρο Σταθμός Βίκτωρος Ουγκώ 55,

Αθήνα 104 37, Ελλάδα (Έναντι μετρό:

Μεταξουργείο) Τηλ.: 2114036322 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ της Ελληνικής Εται-

ρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Μορια-

κής Απεικόνισης

“H Aπολογία της Μαντάμ Κιουρί

στο Θέατρο Σταθμός
Κάθε Παρασκευή στις 21:00

και Σάββατο στις 18:00

έως τις 31 Μαρτίου

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητι-

σμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Μη Κερδο-

σκοπική Εταιρεία «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη»,

τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Νηλείας «Ο

Κένταυρος» και την ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ, διοργανώνουν το Φεστιβάλ Αφή-

γησης «Αθήνα μια πόλη παραμύθια» από 17 έως 24 Μαρτίου, ξετυλί-

γοντας το κουβάρι των παραμυθιών στην πόλη. 

Το 5ο Φεστιβάλ Αφήγησης εμπνέεται από την Παγκόσμια Ημέρα Αφή-

γησης στις 20 Μαρτίου, στην οποία και είναι αφιερωμένο. Για οκτώ

ημέρες η Αθήνα μετατρέπεται σε ένα γαϊτανάκι πολιτιστικών δραστη-

ριοτήτων με προφορικές αφηγήσεις για παιδικό και ενήλικο ακροατή-

ριο, επιστημονική ημερίδα, προβολές ταινιών και τιμητικές

εκδηλώσεις με κεντρικό άξονα τις ιστορήσεις. Οι φίλοι των αφηγή-

σεων με αφορμή τα λαϊκά παραμύθια, τους μύθους, τους θρύλους, τα

έπη, τις μυθολογικές ιστορίες και τα συναξάρια, καλούνται να επισκε-

φτούν και να γνωρίσουν μουσεία, βιβλιοθήκες, παλιά λουτρά, πολιτι-

στικά και πνευματικά κέντρα, παλιά αρχοντικά, αμφιθέατρα, σχολεία

και να ταξιδέψουν μέσα από τα λόγια των παραμυθάδων-αφηγητών,

Ελλήνων και ξένων από Ινδία, Δανία και Τουρκία.

Η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό γεγονός των Μαραθώνιο Αφή-

γησης με διεθνές θέμα «Σοφοί- τρελοί». Πέντε ομάδες αφήγησης, 14

αφηγητές και περισσότεροι από 25 συμμετέχοντες του εορταστικού

Μαραθωνίου συναντιούνται στην Πλάκα, στου Ψυρρή, το Θησείο, την

Κυψέλη και τους Αμπελόκηπους. 

Κυριακή 18 Μαρτίου  12.00-13.00 | Λουτρά των Αέρηδων-Πλάκα

«Παραμύθια του Εθνικού-από την Ομόνοια στο Λιμάνι» 

18.00-19.00 |150ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών-Κυψέλη

«Τα παραμύθι της Βατραχίνας» 

19.30-20.30 | Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Πλάκα

«Παραμύθια απ’ τους κόσμους του χτες για του σήμερα».

Δευτέρα 19 Μαρτίου

18.00-19.00 | Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήμου Αθηναίων, Οδοι-

πορικό Παλιάς Αθήνας

Λεπτομέρειες στον ιστοχώρο του Δήμου Αθηναίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σωτήρης Ι. Με-

θενίτης και το Δημοτικό Συμβούλιο, καλούν να τιμήσετε

με την παρουσία σας, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου

στην πόλη μας, την Κυριακή 25η Μαρτίου 2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ:

• Δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης μας, στις

9.45 π.μ.

• Τελετή στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.

• Παρέλαση.

Φεστιβάλ αφήγησης στην Αθήνα
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Εκδρομή στο Λαύριο

με απογευματινό περίπατο

με τα ΚΑΠΗ Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Με αφορμή τους τελευταίους Χαιρετισμούς στην Υπε-

ραγία Θεοτόκο, τα ΚΑΠΗ του Δήμου Βάρης Βούλας

Βουλιαγμένης θα επισκεφθούν τον Ιερό Ναό Αγ. Νε-

κταρίου στη Καμάριζα του Λαυρίου, όπου θα ψαλλεί

ο Ακάθιστος Ύμνος και θα δοθεί η ευκαιρία να προσκυ-

νήσουν τα μέλη τον τάφο του Γέροντα Νεκτάριου. 

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23

Μαρτίου και οι εγγραφές θα γίνουν ως εξής:

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 09.00 - ΚΑΠΗ Βάρης

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, 09.00 - ΚΑΠΗ Βούλας

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, 09.00 – ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης

«Tomb Raider: Lara Croft»

Το Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτε-

μις», παρουσιάζει σε Α΄ Προβολή την αγαπημένη πε-

ριπέτεια καθηλωτικής δράσης «TOMB RAIDER:

LARA CROFT», που «έσπασε» τα ταμεία, έως και την

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018.

Ώρες προβολών: 7.00 μ.μ. και 9.15 μ.μ.

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Greta Gerwig

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Saoirse Ronan, Laurie

Metcalf, Tracy Letts.

Η Λάρα Κροφτ είναι η ατίθαση κόρη ενός εκκεντρικού εξε-
ρευνητή, ο οποίος εξαφανίστηκε, όταν εκείνη ήταν ακόμα
στην εφηβεία. Στα 21 της πια, χωρίς κάποιο ουσιαστικό
νόημα ή σκοπό στη ζωή της, η Λάρα περνάει τις μέρες της
διασχίζοντας τους δρόμους του Ανατολικού Λονδίνου με
το ποδήλατο της, ως ταχυμεταφορέας. Το νοίκι βγαίνει με
δυσκολία, όπως άλλωστε και τα μαθήματα στο πανεπιστή-
μιο... 
Θέλοντας να αντιμετωπίσει τα γεγονότα και να προχωρή-
σει στη ζωή της, θα προσπαθήσει να λύσει το μυστήριο που
περιβάλλει το θάνατό του.
Γενική είσοδος: 7 Ευρώ.

Κάθε Τετάρτη, δυο εισιτήρια στην τιμή του ενός, με 7 €!
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924

“Ημέρα της Γυναίκας”

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων προ-

σκαλεί να γιορτάσετε την Ημέρα της Γυναίκας την

Kυριακή 18 Μαρτίου 2018 στις 19.30 μ.μ, στο Αμφι-

θέατρο του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη, (Βασ. Σο-

φίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα).

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Ιδρύτρια του Ιδρύματος

Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β & Μ Θεοχαράκη,

Μαρίνα Θεοχαράκη.

Αφιερωμένη στην Επίσημη Ανακήρυξη του «Ευρω-
παϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018»
θα παρουσιαστεί Μουσικό αφιέρωμα από την παιδική

χορωδία “Καλλιτεχνήματα”.

Διεύθυνση: Μαρία Μιχαλοπούλου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ “O ενταφιασμός των επιτύμβιων

αρχαϊκών αγαλμάτων 
Αττικής και Κορινθίας”

Η “Συνεργασία για το περιβάλ-

λον του Κορωπίου προσκαλεί σε

ομιλία με θέμα: “O ενταφιασμός
των επιτύμβιων αρχαϊκών
αγαλμάτων (Κούρων & Κορών)
Αττικής και Κορινθίας - Μία νέα
ιστορική ερμηνεία” με ομιλητή

τον αρχαιολόγο Αρη Τσαραβό-

πουλο.

Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή

18 Μαρτίου, ώρα 6.30 μ.μ. στη

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου

(Γ. Παπασιδέρη 13 Κορωπί).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αι-

γίδα του “Σφηττός” και της Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου.

“Η βία στα σχολεία και η
αντιμετώπισή της”

Ο Αττικός Πνευματικός Όμιλος  Γλυφάδας   προσκαλεί

την  Πέμπτη 22η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  στην εκδήλωση με

θέμα: “H βία στα σχολεία και η αντιμετώπισή της”,
με ομιλητή τον συγγραφέα Χρήστο Κωνσταντοπουλο,

στο Ξενοδοχείο “OASIS HOTEL APARTEMENTS”

Λεωφ. Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα, (Τηλ. 2108941662,

2108940495)

Ώρα προσέλευσης 7μμ. Έναρξη 7.30 μμ. - Λήξη 9.30 μμ.

Είσοδος, τιμή προσφοράς του Ξενοδοχείου 5€ ανα

άτομο. Διατίθενται καφές, τσάϊ, αναψυκτικά.

“Διαστημόπλοιο New
Horizons στον Πλούτωνα”

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Απολλωνία” οργανώνει

εκδήλωση, την Τετάρτη 21 Μαρτίου, 7μ.μ. στο πο-

λιτιστικό κέντρο Παναγίας Φανερωμένης στη Βου-

λιαγμένη, με θέμα: «Διαστημόπλοιο New Horizons
στον Πλούτων: εξερεύνηση του τελευταίου κλασι-
κού πλανήτη» και ομιλητή τον παγκοσμίου φήμης

αστροφυσικό της NASA Δρ. Σταμάτη Κριμιζή επι-

στήμονα και ακαδημαϊκό. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Η επίσκεψη σε ένα νεοκλασικό κτίριο  πραγματικό αρχιτε-

κτονικό κόσμημα στην καρδιά της Αθήνας θα μπορούσε να

αποτελεί από μόνη της μια ευκαιρία για αισθητική και καλ-

λιτεχνική ενημέρωση. Όταν όμως αυτή η επίσκεψη συν-

δυάζεται με τη γνωριμία με μια πολύ αξιόλογη συλλογή

από παραδοσιακά μουσικά όργανα από τα οποία  το κάθε

ένα ξεχωριστά αλλά και όλα μαζί παράγουν ήχους και με-

λωδίες που αποτελούν μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας

πολλών περιοχών της χώρας μας τότε πλέον το ενδιαφέ-

ρον γίνεται πολύ ιδιαίτερο.  

Στο χώρο του μουσείου τα μουσικά όργανα εκτίθενται ανά

κατηγορία (κρουστά, πνευστά έγχορδα κ.α) ενώ δίπλα στις

προθήκες με τα όργανα υπάρχουν ακουστικά με χαρακτη-

ριστικά κομμάτια για το κάθε όργανο και μες τον τρόπο

αυτό οι επισκέπτες όχι μόνο μπορούν να ακούσουν όλα

τα όργανα, αλλά και να κατανοούν το ρόλο που έχει το

κάθε ένα στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Τέλος στο

μουσείο υπάρχουν λαογραφικές πληροφορίες από τις διά-

φορες περιοχές της Ελλάδας, που συνδυάζονται μες τα

όργανα, τα οποία εκτίθενται 

Oργάνωση: Εναλλακτική Δράση.

Συνάντηση 11πμ στο σταθμό μετρό Μοναστηράκι

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής  Νόρα Πολυδούρη

6949138298  9-2 το πρωί και 5-7 το απόγευμα 

«ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ»

Κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον Εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, την

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ., θα  μιλήσει ο Ακαδημαϊκός Μιχαήλ Σταθόπουλος με θέμα: «Τα ανθρώπινα
δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φεραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων».
Κατά τη διάρκεια της ίδιας Συνεδρίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ακαδημία Αθηνών, θα απονεμηθεί το Αριστείο

των Ιστορικών και Κοινωνικών Επιστημών από τον Γενικό Γραμματέα Βασίλειο Πετράκο και θα προκηρυχθεί το Αριστείο

των Καλών Τεχνών.
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Εγκρίθηκε  από το  Π.Ε.Π. Αττικής, στα πλαίσια του

ΕΣΠΑ, η πρόταση για τις «Ολοκληρωμένες Χωρικές

Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

(ΒΑΑ)», ύψους 35.416.200 ευρώ, που αφορούν την

ανάπλαση του Φαληρικού Δέλτα μέχρι τον Άλιμο,

έτσι ώστε να ανοίξει ο θαλάσσιος ορίζοντας.

Η μελέτη αυτή υποβλήθηκε με επικεφαλής εταίρο τον

Δήμο Καλλιθέας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αλί-

μου και Π.Φαλήρου. Οι τρεις Δήμοι έχουν συγκροτή-

σει το ΝΠΔΔ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ». 

Υπάρχει Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των: Συνδέ-

σμου Δήμων Νότιας Αττικής, Κέντρου Πολιτισμού

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε., Εθνικής Λυρικής Σκη-

νής, Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Χαροκοπείου

Πανεπιστημίου και Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών.

Σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 630/28-02-2018 (ΑΔΑ:

6Β2Ν7Λ7-ΠΥΧ) Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της “Αστικής Αρχής:

Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)”, εγ-

κρίνεται η δαπάνη για το έργο με τίτλο: «Η μουσική
και η ιστορία των δρόμων», η οποία συγχρηματοδο-

τείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.

Στο έργο περιλαμβάνονται δράσεις για την ενεργει-

ακή αναβάθμιση των κτιρίων (5,9 εκατ. €), δράσεις

για την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας και

προώθηση της επιχειρηματικότητας νέων ιδεών (start

up) (4,180 εκατ. €), πολιτικές βελτίωσης των δυνατο-

τήτων απασχόλησης (3,820 εκατ. €), βελτίωση του

αστικού περιβάλλοντος και ανάπλαση των πόλεων

(3,5 εκατ. €), δημιουργία προηγμένων προϊόντων και

υπηρεσιών (3,5 εκατ. €), στήριξη των επενδύσεων

για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (2,7 εκατ. €).

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρ-

ναβος δήλωσε: «Το σχέδιο της ΒΑΑ-ΟΧΕ αποτελεί

μία μεγάλη ευκαιρία για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην
ευρύτερη περιοχή με αναμφισβήτητα πολιτιστικά, γε-
ωγραφικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, τα
οποία μπορούν να την καταστήσουν έναν διεθνή πο-
λιτιστικό και τουριστικό προορισμό. Μέσα από το
σχέδιο αυτό προσφέρονται δυνατότητες για ανά-

πτυξη, που να σέβεται τον άνθρωπο, την ιστορία και
το περιβάλλον. Στο παραλιακό μας μέτωπο ξεκινάει
ένα μεγάλο αναπτυξιακό κεφάλαιο. Τόσο η διαδημο-
τική αυτή συνεργασία, όσο και το έργο αυτό καθε-
αυτό συμβάλλουν τα μάλα στο μέλλον της
αυτοδιοίκησης αλλά και στην ανάπτυξη των δεικτών
διαβίωσης του κάθε Δήμου». 

O Δήμαρχος Π. Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, με-

ταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής: «Θέλω να ευχαριστήσω
τους συναδέλφους μου Δημάρχους Καλλιθέας κ. Δη-
μήτρη Κάρναβο  και Αλίμου κ. Ανδρέα Κονδύλη για
την συντονισμένη και αποτελεσματική εργασία ώστε
να  φτάσουμε σε αυτό το ευχάριστο αποτέλεσμα
καθώς και την Περιφερειάρχη Αττικής κα Ρένα  Δού-
ρου που μας εμπιστεύτηκε και στήριξε την προσπά-
θεια μας».

Ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης επεσήμανε

ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με επιστημονικούς
και κοινωνικούς φορείς, διαμορφώνει την Αθηναϊκή
Ριβιέρα. Έχει ξεκινήσει μία μεγάλη αλλαγή στη Νότια
Αθήνα, έχουμε μπροστά μας πολλή και δύσκολη δου-
λειά, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί».

Διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης 

από την Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενη-

μέρωσης,  διαδικτυακά, έχοντας ως στόχο «την αδια-
μεσολάβητη ενημέρωση των συμπολιτών».
Πρόκειται για έργα όπως σημειώνουν «βελτίωσης της
καθημερινότητάς μας, κρίσιμα έργα υποδομής, που
είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε είναι σε εξέλιξη, και τα
οποία αλλάζουν ριζικά το πρόσωπο της Αττικής.
Επειδή το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση
είναι ιερό, επειδή οι εικόνες είναι ο καλύτερος μάρ-
τυρας, εμείς πάμε κόντρα στο ρεύμα, πάμε κόντρα
στα fakenews. Επιλέγουμε να δείξουμε την αλήθεια,
Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
Η Αττική αλλάζει» καταλήγει η Περιφέρεια.

Ψηφίστηκαν μελέτες επένδυσης

για την παραλία της Βούλας

Ανάλογη επένδυση γίνεται και στο παραλιακό μέ-

τωπο από Βούλα μέχρι Βάρκιζα, μέσω του Δήμου 3Β,

που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ.

12/3/18 και ψηφίστηκαν η μελέτη για το κάμπινγκ και

η μελέτη για τη Β’  πλαζ.                 

Kοίτα σελ. 12-13

«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης στο Φαληρικό Δέλτα»
«Η μουσική και η ιστορία των δρόμων»

Δεντροφύτευση στην Ανάβυσσο

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δήμου Σαρωνικού καλεί, στις 18 Μαρτίου 2018,

ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 πμ. στον Άγιο Παντελεή-

μονα Αναβύσσου για δενδροφύτευση και περιποίηση

δέντρων.

Τόπος συνάντησης για

την έναρξη της δράσης

: 

Λεωφόρος Αναβύσσου

– Καλυβίων και τέρμα

οδού Γεωργαντά(αγρο-

τικός δρόμος κάθετος

της λεωφ. Αναβύσσου -

Καλυβίων ο οποίος βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο

μετά τον Άγιο Παντελεήμονα Αναβύσσου δεξιά στο

ρεύμα προς Καλύβια). 

Διαγωνισμός Δημιουργίας
Σελιδοδείκτη στο Σαρωνικό

Ο Δήμος Σαρωνικού και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυ-

βίων του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του δήμου Σαρωνικού σε

συνεργασία με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες του 2ου Λυ-

κείου Καλυβίων, του Λυκείου Αναβύσσου, του 2ου Γυ-

μνάσιου Καλυβίων, του 3ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου

Καλυβίων και του Δημοτικού Σχολείου Κουβαρά διοργα-

νώνουν Διαγωνισμό Δημιουργίας Σελιδοδείκτη με θέμα

«Γνώρισε τον τόπο σου». Ο Διαγωνισμός απευθύνεται

σε όλους τους μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ-

κείου του Δήμου Σαρωνικού και διεξάγεται από 15 Μαρ-

τίου έως και 25 Μαΐου 2018.

Μαθητές από τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του

Δήμου μας διαγωνίζονται στη δημιουργία ενός σελιδο-

δείκτη που θα αντιπροσωπεύει και θα αναδεικνύει τρία

(3) βασικά στοιχεία του τόπου μας, μέσα από τρεις (3)

θεματικές ενότητες του τουριστικού προϊόντος του

Δήμου Σαρωνικού. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να

δημιουργήσουν 3 σελιδοδείκτες για τις κατηγορίες:

Α.  Η βυζαντινή μας κληρονομιά

Β.  «Η πατρίδα των Κούρων»

Γ.  Σαρωνικός, η θάλασσά μας

Οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν ή να δημιουργή-

σουν ένα κολάζ για κάθε μία από τις θεματικές ενότητες

χωρίς να χρησιμοποιήσουν ήδη υλικό που εμπεριέχει

πνευματικά δικαιώματα. Στόχος είναι η δημιουργική

πρωτοτυπία στη σχεδίαση των σελιδοδεικτών από τα

παιδιά. Οι νικητές θα βραβευθούν από τον Δήμαρχο και

τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου σε

ειδική τελετή στο Αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγά-

ρου στα Καλύβια: 

Λεπτομέρειες στο https://selidodiktis.webnode.gr/.  
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Ενίσχυση του Προσωπικού

των Σωμάτων Ασφαλείας

στον Δήμο Μαρκοπούλου

Υπερψηφίσθηκε ομόφωνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Μαρκοπούλου (14.3.18), Ψήφισμα για

την Ενίσχυση του Προσωπικού των Σωμάτων Ασφα-

λείας στον Δήμο Μαρκοπούλου.

Ο Δήμαρχος και τα στελέχη του Δήμου Μαρκοπού-

λου, βρίσκονται διαρκώς, σε επικοινωνία με ανώτε-

ρους Αξιωματικούς της Γενικής Διεύθυνσης

Ασφαλείας, αλλά και με τους αρμόδιους εκ μέρους

του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμέ-

νου να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα της υπο-

στελέχωσης των Αστυνομικών Τμημάτων και του

Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου, όπως ενημε-

ρώθηκε το σώμα κατά τη συζήτηση.

Επίσης, ζητάνε την ενίσχυση  και της ομάδας ΔΙΑΣ,

η οποία προσφέρει αποδεδειγμένα, πολύ σημαντική

προληπτική δράση, αλλά και άμεση παρέμβαση σε

οποιοδήποτε συμβάν.

Ψήφισμα

Το πρόσφατο χρονικό διάστημα, παρουσιάζεται αύξηση

των ληστειών και των διαρρήξεων σε Κατοικίες και Κα-

ταστήματα, που βρίσκονται εντός των διοικητικών

ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου, με αποκορύφωμα, την

προχθεσινή ένοπλη ληστεία, στο Πόρτο Ράφτη.

Θεωρούμε, ότι η υποστελέχωση των Αστυνομικών Τμη-

μάτων και των Τμημάτων Ασφαλείας σε Μαρκόπουλο

και Πόρτο Ράφτη, συνεπάγεται αδυναμία προστασίας

της πόλης μας, από παντός είδους φαινόμενα εγκλη-

ματικότητας και αυτονόητα, αδυναμία άμεσης παρέμ-

βασης, όταν αυτά εκδηλώνονται.

Το γεγονός αυτό, σε μια περιοχή συνολικής έκτασης

85.000 στρεμμάτων, με 60.000 στρέμματα περιαστικό

και εκτός Σχεδίου Πόλης, χώρο, μπορεί να λάβει ανε-

ξέλεγκτες διαστάσεις.

Το πρόβλημα δε, αναμένεται να οξυνθεί ιδιαίτερα κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός ιδιαίτερα

στο Πόρτο Ράφτη πολλαπλασιάζεται, ξεπερνώντας συ-

νολικά στον Δήμο μας, τους 75.000 κατοίκους! 

Ο Δήμος Μαρκοπούλου εκφράζει την έντονη ανησυχία

και αγωνία του και καλεί το Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη, να βοηθήσει αποτελεσματικά,  ενισχύοντας

ΑΜΕΣΑ, την στελέχωση των δύο Αστυνομικών Τμημά-

των, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη και ιδιαίτερα

του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου, αλλά και της

ομάδας ΔΙΑΣ, με τα αναγκαία επιπλέον άτομα, για την

στοιχειώδη ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Τέλος, παρακαλούμε τους Συμπολίτες μας, όταν διαπι-

στώνουν οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, να επικοινωνούν

αμέσως και απευθείας, με το Τμήμα Ασφαλείας  Μαρ-

κοπούλου, στο τηλέφωνο: 22990 25 111 (Αξιωματικός

Υπηρεσίας )!

Την έγκριση δύο έργων στην Ανατο-

λική Αττική ενέκρινε το Περιφερειακό

Συμβούλιο Αττικής στη συνεδρίαση

της 13ης Μαρτίου, μετά από σχετική

εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανα-

τολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου. 

Το πρώτο έργο είναι η «Κατασκευή

οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων-Αρτέ-

μιδος» συνολικού προϋπολογισμού

3.968.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και αφορά

σε εργασίες κατασκευής οδών και δι-

κτύου ύδρευσης σε οδούς που βρί-

σκονται σε κυρωμένες πράξεις

εφαρμογής του Δήμου Σπάτων-Αρτέ-

μιδος και συγκεκριμένα στην 5η Πολε-

οδομική Ενότητα  της Αρτέμιδος και

στις Πολεοδομικές Ενότητες 1η και 4η

(Μυκηναϊκοί Τάφοι-Γήπεδο)  των Σπά-

των. 

Το έργο θα δημοπρατηθεί από το

Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος και θα εκτε-

λεστεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρε-

σιών του. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε η κήρυξη αναγκα-

στικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για

την κατασκευή του δημοσίου έργου:

«Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δρο-

σιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη». Η οδός

Δροσιά – Διόνυσος – Νέα Μάκρη απο-

τελεί τµήµα της Επαρχιακής Οδού 29,

η οποία συνδέει τα βόρεια προάστια

µέσω της Δροσιάς και του Διονύσου

µε τις ανατολικές περιοχές της Αττι-

κής. Υποτµήµα αυτής της οδού είναι

το υπεραστικό τµήµα που συνδέει το

Διόνυσο µε τη Νέα Μάκρη για την κα-

τασκευή του οποίου θα κηρυχθεί

αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το συνο-

λικό μήκος του υπό μελέτη τµήµατος

είναι 11,79χλµ. Το σύνολο της έκτα-

σης που απαλλοτριώνεται, για τη βελ-

τίωση της επαρχιακής οδού,

ανέρχεται σε 385.167,59τμ. 

Δύο νέα έργα για την Ανατολική Αττική από το Περιφερειακό Συμβούλιο

«Κατασκευή οδικού δικτύου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» 

«Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά – Διόνυσος – Ν. Μάκρη»

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων

και τον τόπο όπου επέλεξε  η Δημο-

τική Αρχή του Δήμου 3Β, έχουν ξεκι-

νήσει αντιδράσεις από τους κατοίκους

των 3Β, αλλά ιδιαίτερα της Βάρης.

Γι’ αυτό ξεκίνησε ενημερωτικές εκδη-

λώσεις και στις τρεις ενότητες του

Δήμου. Καλό θα ήταν βέβαια να είχαν

προηγηθεί οι ενημερώσεις, γιατί πιθα-

νόν να είχαν έρθει πιο “στρωτά” τα

πράγματα.

Ετσι την Πέμπτη το απόγευμα πραγ-

ματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση

στο θέατρο της Βάρης. Η συμμετοχή

του κόσμου θεωρούμε ότι ήταν καλή,

αν συνυπολίσει κανείς ότι ήταν καθη-

μερινή με ανοιχτά τα καταστήματα.

Γενικά, η παρουσία του κόσμου, δεν

ήταν εριστική. Μάλλον προβληματι-

σμένος είναι ο κόσμος γιατί ακούγον-

ται και λέγονται πολλά.

Και στα “πηγαδάκια” πριν ξεκινήσει η

εκδήλωση διαπιστώσαμε ότι η πλει-

οψηφία των κατοίκων ήθελε ενημέ-

ρωση κυρίως. Βέβαια όπως παντού και

πάντα υπήρχαν και κάποιοι - ολίγοι -

που είχαν έρθει με απολύτως αρνητική

διάθεση. Οι κάτοικοι δεν ήταν μόνο

Βαριώτες, είχαν έρθει και από Βου-

λιαγμένη και από Βούλα.

Ο δήμαρχος έκανε μία εκτενέστατη

ενημέρωση για τη σημερινή κατά-

σταση της διαχείρισης των απορριμμά-

των, αλλά και για το μεγάλο πρόβλημα

του Δήμου, που στερείται χώρους

όπου μπορεί να χωροθετήσει ανακο-

μιδή απορριμμάτων, αλλά ακόμη και

μηχανοστάσιο. 

Αυτό που υπήρχε στο Πανόραμα έχει

κλείσει προ ετών καθότι ήταν παρά-

νομο και αυτό που λειτουργεί σήμερα

στη Βάρη είναι επίσης παράνομο. Δεν

έχει και δεν μπορεί να έχει αδειοδό-

τηση.

Παρουσίασε τους τρεις περίπου χώ-

ρους που δυνητικά μπορεί να χωροθε-

τηθεί μονάδα επεξεργασίας και

ανέφερε για την κάθε μία τις αποστά-

σεις από το τελευταίο σπίτι, που κυ-

μαίνονται από 1200 έως 3000 μέτρα.

Τόσο να σημειώσουμε είναι και το

πρώτο νταμάρι του Κορωπίου, που επι-

χειρεί η Περιφέρεια να το μετατρέψει

σε ΧΥΤΑ. Δεν ξεπερνάει τα 2000 χιλιό-

μετρα από τα πρώτα βαριώτικα σπίτια.

Η εξέλιξη της ενημέρωσης έγινε σε

καλό κλίμα. Και πιστεύουμε ότι ο κό-

σμος διψάει για ενημέρωση. Και οι

προβληματισμένοι και οι αρνητικά

αποφασισμένοι.

Εκείνο που θεωρούμε λάθος της διορ-

γάνωσης ήταν το ξενόγλωσσο βίντεο,

το οποίο είχε και μεγάλη διάρκεια.

Τουλάχιστον θα μπορούσαν να μπουν

κάποιοι υπότιτλοι.

Ένα είναι γεγονός. Οτι πρέπει να λύ-

σουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών

μας. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, θα

μας το επιβάλλουν οι άλλοι... Επομένως

πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να

βρούμε την καλύτερη λύση για την πε-

ριοχή μας και να περάσουμε βεβαίως,

μέσα μας τη φιλοσοφία της ανακύκλω-

σης πρωτίστως στο σπίτι μας.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, όπως

έχει δηλώσει ο δήμαρχος θα συνεχι-

στούν.

Προβληματισμένοι και όχι αρνητικοί 

οι πολίτες στη διαχείριση των απορριμμάτων
Ενημερωτική εκδήλωση στη Βάρη 
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«Δεν πρέπει να μπερδεύεται η θρησκευτική ηθική, με το
πολιτικό συναίσθημα» Ζαν Ζακ Ρουσσώ  

Μεγάλος θόρυβος αυτές τις μέρες  έχει προκύψει για την

εν τίτλω  διατυμπανιζομένη ροκ όπερα.  

Το ανέβασμά  της και πάλι στην ελληνική θεατρική σκηνή,

έφερε τους απρόσκλητους φανατικούς αντιρρησίες σε

τάξη μάχης για να προσκυνήσουν απτόητοι τη διαφημιστική

της καμπάνια. 

Το φαινόμενο είναι συνηθισμένο. Καμιά φορά μάλιστα και

στο υποκρυπτόμενο τού επί τούτοις φτιαχτού. Ας μη γελιό-

μαστε. Ρίχνω στην πυρά το όποιο κατά τη γνώμη μου “απο-

διοπομπαίο” με αποτέλεσμα  να θεριέψει η φλόγα  στον

θρύλο τής  όποιας   Jean d’  Arc.  

Το ίδιο μοτίβο  σε επανάληψη. Το ίδιο μοτίβο στην έξαψη

του πολιτικού  “είμαι”,  στην δε  προκειμένη περίπτωση του

θρησκευτικού.   

Στην πραγματικότητα, η παρέκκλιση του κοινού ενδιαφέ-

ροντος από εν τα δήμω κακώς κείμενα. Για τα οποία μάλι-

στα ορίζεται αφελώς να ενέχεται ο έξωθεν Δίας.  

Συμπέρασμα: Η παντελής έλλειψη αυτογνωσίας. Η εγκα-

τάλειψη τού “γνώθι σε αυτόν”. 

Η όποια  περαιτέρω ανάλυση αυτής της θεατρικής  παρου-

σίασης εδώ περιττεύει, διότι σκοπός μας δεν είναι αυτός.

Δεν είναι η κριτική και η αναδίφηση  του καλού και αποδε-

κτού,  τού μη, πλην κακού και μιαρού. Ασφαλώς και το μία-

σμα πρέπει να καταδικάζεται. Αλλά ποίο το εν προκειμένω

μίασμα;

Ασφαλώς  μίασμα δεν είναι η καταγραφή της αμφισβήτη-

σης. Είναι   κατακριτέα όμως η τακτική  της διακωμώδησης

η οποία και εν τέλει καταδικαστέα.   

Πάντως για το εν λόγω έργο δεν αποφαίνομαι. Απλά με το

παρόν άρθρο  εστιάζομαι  και άνευ βαθύτερων σχολίων

στον χώρο της απλής ενημέρωσης. 

Αλλά και στο κρατούμενο  και στην πορεία του άρθρου έχω,

ότι ο σεβασμός στα “πιστεύω” του ετέρου είναι το πρωταρ-

χικό αίτημα  στο κοινωνικώς συμβιούσθαι. 

Την μουσική πανδαισία αυτής της  ροκ παρουσίασης την

είχα απολαύσει ως θεατρική για πρώτη και μοναδική  φορά

στο Palace Theatre στο Λονδίνο, κάπου εκεί γύρω στο

1972. 

Και έκτοτε ακουστικά  μοναχά  στο  long playing  δίσκο μου

εκ βινυλίου  με γραμμώσεις.  

Το θρησκευτικά ιδεολογικό του εμπεριεχόμενο, από την

αρχή το έχω προσπεράσει  ή και δεν θέλησα να το προσέξω

ποτέ. 

Εξ άλλου  είθισται, όταν  μπαίνεις να παρακολουθήσεις το

όποιο “ιστοριζούζης” υφής έργο, πρέπει να είσαι έτοιμος

και  για  την ιστορική παραπλάνηση, που σου σερβίρεται

για το ερεθιστικόν προς το ευπώλυτον του όλου.  

Και επειδή από την άλλη μεριά η αλήθεια είναι, πως  τόσα

χρόνια μετά, η μνήμη μου έχει ξεθωριάσει στη λεπτομέ-

ρεια, αλλά και στο υποκρυπτόμενο, ανέσυρα το πρόγραμμα

αυτού του έργου από το συρτάρι που έχω κρατήσει με τα

θυμητάρια μου, για να ξαναδιαβάσω το λιμπρέττο  που

είναι εσωσέλιδα  γραμμένο και βέβαια  στην αγγλοφωνική.

Εν συντομία το όλο κείμενο του τραγικά δραματουργημέ-

νου  έργου,  αφορά κάτι σαν μια απολογία του  Ιούδα, ο

οποίος από τη μια μεριά οδύρεται με την προαποφασισμένη

μοίρα του, από την άλλη  στον εισαγωγικό πρόλογο, καθώς

επιχειρεί προς τον εξαγνισμό του, προβαίνει και στην κα-

τασπίλωση του προσώπου του Χριστού με το «αλλιώς σε
περίμενα και διαφορετικός μάς δείχτηκε γι΄αυτό και σε
σταυρώσανε».
Και όλη αυτή η ρηχή  επίθεση μοναχά και μόνο για  να πε-

τύχει  ο Ιούδας την εξαΰλωσή του από την καταλογισμένη

σε αυτόν προδοσία. 

Ακούμε λοιπόν τον Ισκαριώτη με την άριά του να εισάγει

προλογικά την όπερα: 

«My mind is  clearer now, /at last all too well I can see /where
we all soon will be  /…
(Το μυαλό μου είναι καθαρότερο τώρα / Επιτέλους πολύ

καλά μπορώ να δώ / Τί θα συμβεί γρήγορα σε εμάς.)

»Listen Jesus I don’ t like what I see. /All I ask is that you listen to me

(Ακουσέ με Ιησού, το μόνο που ζητώ είναι να με ακούσεις) 

»All remember I’ ve been  your right  hand  all along./
(Όλοι θυμόμαστε πως ήμουν το δεξί σου χέρι σε όλο αυτό

το διάστημα)  

»You  have set them all on fire /
(Εσύ-όμως-  όλα τα έρριξες στη φωτιά) 

»They think they ‘ve found  the new Messiah  
(Αυτοί νόμιζαν πως  βρήκαν τον καινούργιο Μεσσία} 

»And they ’ll hurt you, when they find they’re wrong. 
(και σε προπηλάκισαν, όταν κατάλαβαν πως έπεσαν έξω).    

Από τη σκηνή περνούν οι γνωστοί χαρακτήρες του Ευαγ-

γελίου, που φωτίζονται σε μια φωνή και φάσης παροξυ-

σμού.  

Οι αρχιρραβίνοι κόπτονται μεταξύ τους, αλλά την ισορρο-

πία της είδησης που κλίνει προς την απόφαση, την διεκδικεί

ο χορός σε ένα περιδινισμό του λόγου του όταν αποτείνε-

ται σε μονόλογο  προς το κοινό. 

Στο έργο  συμμετέχουν ακόμη σε δεύτερους ρόλους και τα

λοιπά γνωστά πρόσωπα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον

και κατά περίεργο τρόπο ο πόνος την μάνας παραλείπεται,

αφού η Θεοτόκος Μαρία ουδαμού αναφέρεται να συμμετέ-

χει.   

Συμμετέχει όμως ενεργώς η Μαρία Μαγδαληνή, την φιλία

της οποίας  ο Ιούδας αρκούντως λεκτικά  ευτελίζει σε

πηχτό χολικό χυλό,  για να μειώσει  για δεύτερη φορά και

μάλιστα τώρα έμμεσα την φυσιογνωμία του Ιησού.   

«Μού φαίνεται περίεργο» λέγει σε ένα στίχο της άριας

πάλι ο Ισκαριώτης  «αλλά και μυστηριώδες,  το πώς εσύ
ένας άντρας σαν και σένα, σπαταλά  το χρόνο του με μια
γυναίκα του επιπέδου της»
(It seems to me a strange  thing, mystifying,/

»That a man like you can waste his time  on  women of her
kind) 
Προφανώς εδώ ο Ιούδας εσκεμμένα παραβλέπει και απο-

σιωπά, πως ο Ιησούς  κατά το Ευαγγέλιο φέρεται να είναι

ιστορικά, ο  πρώτος  που αναδείχθηκε ο τόσο ανιδιοτελώς

κοντινός των αρρώστων,  των φτωχών και  των κατατρεγ-

μένων, των αποδιωγμένων και των λούμπεν  του περιθω-

ρίου, ακόμα και  του τελώνη και της παρεκτραπείσης πλην

εν μετανοία κόρης  που άκουγε στο Μαγδαληνή.  

Την απάντηση βέβαια την δίνει η ίδια η Μαγδαληνή, με το

αισθαντικό τραγούδι της: 

«I don’t know how to love him / ( δεν ξέρω πως τον αγαπώ) 
What  to do how to move him  /
(Τι να κάνω για να αλλάξω  την συμπεριφορά του απέναντί μου) 

»I’ ve been changed, yes really changed / 
(Εγώ έχω αλλάξει. Πραγματικά έχω αλλάξει.) 

»In these past few days when I’ ve  seen myself/
(Αυτές τις τελευταίες μέρες όταν  αντικρύζω τον εαυτό

μου,)

»I seem  like someone else. (μοιάζω να είμαι μια άλλη)  

Τέλος πάντων το θεατρικό, στα πόδια του δε σιωνιστικό κεί-

μενο, στο οποίο η θρησκευτική διαφορά υποκινεί τη διαί-

ρεση και τη διαμάχη θέλει να κινείται επάνω στην

αριστοτελική δομή της τραγωδίας. Ή μάλλον αγωνίζεται μι-

μητικά πλην ανεπιτυχώς να κυλίσει επάνω σε αυτή  καθώς

διολισθαίνει σταματώντας στην “Σταύρωση” και παραλείπει

την “Κάθαρση” όπου και η Ανάσταση. 

Στην Ανάσταση, η οποία στην προκειμένη περίπτωση για

τον  πιστό χριστιανό ταυτίζεται με την αποκάθαρση εκ του

προπατορικού αμαρτήματος  και παρέχει την έκφραση για

την επουράνιο βράβευση. 

Εξ ού και εδώ ο  οπερετικός Χριστός,  σε μια εξωφρενική

ιδιοτέλεια απογοητεύει τον θεατή, όταν εκπίπτει  λέγοντας

«και αν πεθάνω –στον σταυρό-, ποιά θα είναι η ανταμοιβή
μου;» 
(Show me there’s a reason for your waiting me to die).

Ο συγγραφέας κλείνει το γραπτό του όπως ανέφερα στη

Σταύρωση,  διότι ιδεολογικά  το περαιτέρω δεν τον ενδια-

φέρει. Η Σταύρωση βιάζεται αποκλειστικά σαν το αιτιολο-

γικό εργαλείο για να αθωώσει τον θρησκευτικά ένοχο της

προδοσίας.

Το μουσικό αυτό έργο, κατά καιρούς και εποχές συνεχείας

ανέβηκε στην παγκόσμια θεατρική  σκηνή, ακολουθώντας

την γνωστή φθίνουσα εξελικτική πορεία της ροκ όπερας  με

τις όποιες αναλαμπές της που μαράθηκε αναμφίβολα μαζί

με το μάραιμα των παιδιών των λουλουδιών, δηλαδή των

χίπις που  σε πρωταγωνιστικό ρόλο την υποβάσταξαν. 

Στην φορτισμένη πορεία της όμως η όπερα η ροκ αυτή,

συγκίνησε ιδία το νεανικό κοινό θετικά, αλλά και φανάτισε

αρνητικά τους συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι δεν μπό-

ρεσαν ποτέ να δεχτούν ένα τέτοιου  γι΄αυτούς “μιαρά”   αν-

τιθρησκευτικού περιεχομένου ανέβασμα στη σκηνή.

Παρ΄όλα ταύτα οι δίσκοι που γυρίστηκαν με τις εν αυτώ

άριες, έσπασαν τα ταμεία των εισπράξεων, αλλά και οι θε-

ατρικές παρουσιάσεις του έργου γνώρισαν  παγκόσμια

δόξα τέτοια ώστε να καταγραφεί στα κλασικά του ρεπερ-

τορίου. 

Γυρίστηκε ακόμη  το μουσικό θεατρικό θέμα και σε κινημα-

τογραφική ταινία. 

Το ίδιο πολύχρωμο σκηνικό παιγμένο τώρα σε ερημικό

τοπίο  του Ισραήλ, με ρούχα τα  φανταχτερά των ανέντα-

χτων χίπις,  με τα κορίτσια των ντίσκο στην ηδονική τους

χάρη, και την αυλή του Ηρώδη να δονείται από το λέγειν

των τραβεστί. 

Μερικές φορές  πάλι στη σκηνή, το ιδεολογικό μήνυμα

εστράφη προς το αντιπολεμικό υπονοούμενο με κράνη και

οπλοπολυβόλα επί σκηνής ως  ταυτόσημο προς το μήνυμα

«κάνω έρωτα και όχι πόλεμο» των χίπις.

Τέλος όμως για σήμερα. 

γράφει 

ο γιάννης 

κορναράκης 

του μάνθου

Jesus Christ Superstar, 

the rock  opera

Μικρή εξιστόρηση χωρίς

ελεύθερες  θέσεις 
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Ο διευθυντής του  Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ,  στον

ερευνητικό κλάδο του κέντρου Θεωρητικής Κοσμολογίας,

ήταν ο Βρετανός καθηγητής της Θεωρητικής φυσικής και

κοσμολογίας, Στίβεν Γουίλιαμ Χόκινγκ, ο οποίος γεννή-

θηκε στις 8 Ιανουαρίου του 1942  και δυστυχώς για ολό-

κληρη την ανθρωπότητα, απεβίωσε στις 14 Μαρτίου του

2018!!!

Ο λαμπρός αυτός επιστήμονας ήταν υποστηρικτής της ερ-

μηνείας των πολλών  Συμπάντων του κόσμου, όπως των

παραλλήλων Συμπάντων και μέσα από την κβαντική μηχα-

νική, άνοιξε καινούργιους επιστημονικούς ορίζοντες, μετά

από δύσκολες προσπάθειες, στις σκληρές αντιπαλότητες

ορισμένων συναδέλφων του, μέχρι να αποδείξει τις δικές

του θεωρίες που δίνουν απαντήσεις σε πολλά ερωτημα-

τικά σχετικά με τη δημιουργία του Σύμπαντος, αλλά και

του μέλλοντός του!!!

Το 1973 ασχολήθηκε συστηματικά με την μελέτη της κβαν-

τικής βαρύτητας και μηχανικής  και της γενικής θεωρίας

της σχετικότητας ή γενικής σχετικότητας, στην οποία ο

Άλμπερτ Αϊνστάιν περιέγραψε  ένα ουράνιο σώμα να έλ-

κεται από την βαρυτική δύναμη μέσω των καμπυλώσεων

του «χωροχρόνου», ο οποίος αποτελεί την 4η διάσταση (οι

πρώτες τρεις είναι μήκος, πλάτος και ύψος, αλλά νεότερες

επιστημονικές μελέτες, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν μέχρι

και έντεκα διαστάσεις, οι οποίες μένουν σαν να είναι δι-

πλωμένες και θα ενεργοποιηθούν όταν θα είναι απαραίτη-

τες στη φύση). Για ευκολότερη κατανόηση θα μπορούσαμε

να παρομοιάσουμε το φαινόμενο  αυτό, με το ρίξιμο μιας

πέτρας μέσα σε λιμνάζοντα ήρεμα  νερά, που στην προ-

κειμένη περίπτωση είναι η μαύρη τρύπα του Σύμπαντος

και η πέτρα το ουράνιο σώμα, το οποίο θα τραβήξει κοντά

της για να το καταπιεί, ενώ ο σχηματισμός των ρυτιδώ-

σεων στην επιφάνεια του νερού, θα αποτελούσαν τις  καμ-

πυλώσεις του χωροχρόνου, δηλαδή της μαύρης τρύπας,

όπως την ονόμασαν οι επιστήμονες, την οποία η ελληνική

Μυθολογία αναφέρει με το όνομα «Κρόνος», ο οποίος

έτρωγε τα παιδιά του, δηλαδή τα αστρικά σώματα!!!!

Ο Χόκινγκ υποστήριζε ότι οι μαύρες τρύπες είναι πύλες για

άλλα σύμπαντα!!!

Η Θεωρία του Χόκινγκ για τις μαύρες τρύπες μάλλον συμ-

φιλιώνει τους δύο βασικούς πυλώνες της φυσικής, δηλαδή

τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας και την Κβαντική φυ-

σική!!!!

Οι μαύρες τρύπες είναι τα απομεινάρια άστρων (ήλιων),

που είχαν μεγάλη μάζα αλλά κατέρρευσαν όταν τους τε-

λείωσαν τα πυρηνικά τους υλικά, δηλαδή όταν γέρασαν

και μοιραία θα ακολουθούσε ο θάνατός τους.  Όμως η τε-

ράστια βαρύτητα της μαύρης τρύπας, δηλαδή η έλξη της,

τα τράβηξε και τα κατάπιε όπως τραβάει κάθε τι που θα πε-

ράσει από κοντά της ή από πάνω της,  ακόμα και το φως.

Γι’ αυτό δεν φωτίζεται και οι επιστήμονες την ονόμασαν

μαύρη τρύπα,  αλλά ο Χόκινγκ διαπίστωσε ότι  δεν είναι

τελείως μαύρη, είναι απλώς σκοτεινή, γιατί εκπέμπει δικό

της φως υπό μορφή φωτονίων!!!

Αυτή η εκπομπή του φωτός των μαύρων τρυπών, η οποία

αποτελείται από σωματίδια που “δραπέτευσαν” από τη θα-

νάσιμη έλξη κάποιου αστρικού σώματος, που μπορεί να

ήταν μικρό ή μεγάλο ή  ακόμα και αστρική σκόνη,  πήρε το

όνομα του μεγάλου επιστήμονα και ονομάστηκε «ακτινο-

βολία  Χόκινγκ» και για να αποδείξει αυτή την θεωρία του

χρειάστηκαν μελέτες 40 χρόνων!!!

Η είδηση του θανάτου του Στίβεν Χόκινγκ έκανε τον γύρο

του κόσμου καθώς ο 76χρονος φυσικός ήταν μια από τις

εμβληματικότερες φιγούρες της σύγχρονης επιστήμης, με

πάμπολλες τηλεοπτικές εμφανίσεις,  συνεντεύξεις, πα-

ρουσιάσεις βιβλίων του κ.α.  

Δεν πίστευε στο Θεό ούτε στην αθανασία της ψυχής και

παραδεχόταν την ομορφιά της ζωή  «του σήμερα», χωρίς

να φοβάται το θάνατο, δηλαδή είχε ασπασθεί την  θεωρία

του Έλληνα  φιλόσοφου Επίκουρου!!!

Τα 49 τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν συνέχεια αντι-

μέτωπος με το θάνατο, γιατί η υγεία του είχε πολλά και

σοβαρά προβλήματα!!

Όταν ήταν φοιτητής στην ηλικία των 21 ετών, διαγνώ-

σθηκε νόσος του κινητικού νευρώνα και οι γιατροί του

έδωσαν δύο μόνο χρόνια ζωής!!

Η δύναμη του χαρακτήρα και της ψυχής του σε συνδυασμό

με τον μεγάλο πόθο του για ζωή, για δημιουργία, για με-

λέτη και για συμμετοχή σε οτιδήποτε θα μπορούσε να του

προσφέρει ευχαρίστηση, νίκησε το θάνατο και γεύτηκε

πολλές συγκινήσεις, χαρές και εκπλήξεις!!

Ο Χόκινγκ ποτέ δεν έχασε το βρετανικό χιούμορ του και

διέψευσε τους γιατρούς του, ακόμα και όταν η νευροεκ-

φυλιστική νόσος του δεν του επέτρεπε να κάνει καμία κί-

νηση εκτός της κίνησης των ματιών του και του ενός

δακτύλου του, εκείνος έχοντας τις διανοητικές δυνάμεις

του ακμαίες συνέχιζε την ζωή του και την απολάμβανε σε

όλες τις μορφές της!!!

Ενώ ήξερε το πρόβλημά της υγείας του παντρεύτηκε σε

νεαρή ηλικία και απέκτησε τρία παιδιά και πριν χρόνια μετά

το διαζύγιό του, παντρεύτηκε μία από τις νοσοκόμες του,

καθ’ όσον είχε μόνιμη νοσηλεία, αφού ήταν  καθισμένος

σε ειδική καρέκλα και μίλαγε με μηχανισμό!!

Δεν πήρε βραβείο Νόμπελ, αλλά είχε τιμηθεί με πολλά

άλλα σημαντικά βραβεία και ήταν μέχρι το τέλος της ζωής

του ενεργός πολίτης, με  τη δική του άποψη σε διάφορα

πολιτικά και κοινωνικά θέματα, όπως για την τεχνητή νοη-

μοσύνη, την οποία αποστρεφόταν, αλλά και για μια πιθανή

συνάντηση των ανθρώπων με εξωγήινους, η οποία θα είχε

ολέθρια αποτελέσματα, όπως ισχυριζόταν,  ενώ αντιθέτως

πίστευε ότι  θα ήταν καλό να κατοικηθεί  ένας άλλος πλα-

νήτης από ανθρώπους σε περίπτωση καταστροφής της Γης

από πόλεμο μεταξύ των ανθρώπων ή από κάποιο αστρικό

φαινόμενο, ώστε να σωθεί το ανθρώπινο γένος!!

Όπως όλοι οι υπερβολικά ταλαντούχοι άνθρωποι, έτσι και

ο Χόκινγκ παρουσίαζε πολλές ιδιομορφίες και πίστευε ότι

η εξυπνάδα είναι η ικανότητα να προσαρμοζόμαστε στην

αλλαγή!!!

Η  NASA  αποχαιρέτησε τον μεγάλο επιστήμονα με τα

εξής λόγια: «Οι θεωρίες σου ξεκλείδωσαν ένα σύμπαν γε-

μάτο δυνατότητες, τις οποίες εμείς και ο κόσμος εξερευ-

νούμε. Είθε να συνεχίσεις να πετάς σαν τον σούπερμαν

στη μικροβαρύτητα,  όπως εσύ είχες πει στους αστροναύ-

τες του Διαστημικού Σταθμού το 2014!!!

Η γνώση όμως αποτελεί δύναμη, η οποία παραμένει αθά-

νατη, γι αυτό και η λάμψη των επιστημονικών επιτευγμά-

των του Στίβεν Χόκινγκ θα μετασχηματίζεται στην

λεγόμενη «ακτινοβολία Χόκινγκ», όπως ονόμασε ο επιστη-

μονικός κόσμος της φυσικής,  την ακτινοβολία των μαύρων

τρυπών που ανακάλυψε ο μεγάλος αστροφυσικός, του

οποίου η “παρουσία” θα παραμένει ζωντανή μέσα  από τις

πάμπολλες  γνώσεις του, που χάρισε στην ανθρωπότητα

και ευχή όλων των λογικών ανθρώπων  είναι να χρησιμο-

ποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς!!!

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Oι ...δημοκράτες Ευρωπαίοι!!!

«Όσοι θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους ας πάνε
να κοιτάξουν την πρόσφατη ιστορία τους. Όσοι εκ-
στομίζουν μεγαλύτερες κουβέντες από το ανάστημά
τους πρώτα να διαβάσουν βιβλία ιστορίας. Ας μάθουν
πολύ καλά πως γλίτωσαν να γίνουν παστά ψάρια στο
Σαγγάριο (1921), και πως έφυγαν από εδώ πέφτον-

τας στη θάλασσα». Tάδε έφη Ερντογάν!!!

Και αντί να τον κατακεραυνώσουν όλοι οι Ευρωπαίοι,

...φίλοι και ...σύμμαχοι απανταχού, του ...χτυπάνε φι-

λικά την πλάτη.

Ξυπνήστε ωρέ, που έλεγε και ο Μακρυγιάννης.

H γλώσσα κόκκαλα ...τσακίζει

«Επιβαρύνουμε το χρέος, πριμοδοτούμε τους
κερδοσκόπους με τοκογλυφικά επιτόκια και
πανηγυρίζουμε από πάνω».  
Α. Τσίπρας, Αυγή 11 Απριλίου 2014, Συνέδριο

κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς στις Βρυξέλλες.

Σήμερα, ότι κατηγορούσε το υλοποιεί ο ίδιος με

απόλυτη ευλάβεια...

Εάλω οι παραλίες

Οι παραλίες του Δήμου 3Β από τη Βούλα μέχρι

τη Βάρκιζα, αποκτούν καθαρά εμπορικό χαρα-

κτήρα, μετά την παραχώρησή τους στο Δήμο για

...ανάπτυξη. 

Καμπάνες πολυτελείας στο πρώην κάμπινγκ

Βούλας, κλειστή πλαζ με πολλά ρεστωράν η Β’

πλαζ Βούλας και έπεται συνέχεια, αφού δεν

έχουν βγει οι μελέτες για τις υπόλοιπες...

Η ακτινοβολία Χόκινγκ!!

της Αννας Μπουζιάνη

Απ᾽το καρφί 
στο πέταλο  
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

3 Ο έχων 2 χιτώνες δίνει τον 1. Ο έχων 1 δίνει το

1/2, ο έχων 1/2 δίνει το 1/4. Ο έχων 1/4 δίνει το 1/8
και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το στρινγκ. 

3 Μόλις πέρασα τις πρώτες μου 24 ώρες στη ΔΟΥ

Χολαργού, απολαμβάνοντας την “ελληνική φιλο-
ξενία”... Επόμενη στάση ΕΦΚΑ #LiveYourMythIn-
Greece #GRInvest.   Elon Musk

Αποστάγματα σοφίας...

Αλλάζει το DNA μας 

στο διάστημα;
Διαπιστώσεις σε αστροναύτη  

που έμεινε εκεί έναν χρόνο 

Ο Αμερικανός αστροναύτης Σκοτ Κέλι που έμεινε

ένα χρόνο στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό -το μεγα-

λύτερο διάστημα που έχει περάσει εκτός του πλα-

νήτη μας-  επέστρεψε στη γη με αλλαγές στο DNA

του.

Αυτό προέκυψε μετά  από αναλύσεις της NASA, τις

οποίες ανακοίνωσαν οι επιστήμο-

νες της υπηρεσίας, ότι το DNA

του υπέστη αλλαγές κατά 7%.

Το 2015, όταν ο Σκοτ Κέλι πέρασε

έναν χρόνο στο διάστημα έδωσε

την ευκαιρία στην NASA να μελε-

τήσει διαφορές σκελετικές, αλλά

και του ανοσοποιητικού.

Έτσι διαπίστωσε ότι ο οργανι-

σμός του είχε υποστεί προσωρι-

νές σκελετικές αλλαγές, όπως  ότι είχε ψηλώσει

κατά πέντε πόντους,  καθώς οι δίσκοι της σπονδυλι-

κής του στήλης «απελευθερώθηκαν» από την πίεση

της βαρύτητας και «άνοιξαν», κάποιες άλλες αλλα-

γές ήταν πιο σοβαρές.

Αντίθετα οι επιστήμονες της NASA περιέγραψαν τις

αλλαγές στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστή-

ματος και του αμφιβληστροειδούς του ως παρόμοιες

με αυτές που θα συνέβαιναν σε κάθε οργανισμό που

αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του ως εξαιρετικά εχ-

θρικό. 

«Γνωρίζουμε πλέον με βεβαιότητα ότι η παραμονή
στο διάστημα είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία για
τον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος προσπαθεί να
ανταποκριθεί σε ακραίες συνθήκες», αναφέρουν επι-

στήμονες σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. 
http://thessbomb.blogspot.gr

Απόπειρα απάτης και πλαστογραφίας,

κατ’ εξακολούθηση διερευνήθηκε από

την ΕΛ.ΑΣ. (Διεύθυνση Δίωξης Ηλε-

κτρονικού Εγκλήματος).  

Η έρευνα αφορά σε απατηλά – παρα-

πλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (e-mail)  για δήθεν επι-

στροφή χρημάτων από την Δημόσια

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). 

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε

ύστερα από καταγγελίες πολιτών,

σύμφωνα με τις οποίες άγνωστοι δρά-

στες τους απέστειλαν απατηλά – πα-

ραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου από διευθύνσεις που

παρέπεμπαν στη Δημόσια Επιχείρηση

Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), με τα οποία

τους πληροφορούσαν ότι δήθεν

έχουν επιλεγεί από την ανωτέρω επι-

χείρηση για να λάβουν χρηματικό

ποσό ως επιστροφή.

Παράλληλα τους παρακινούσαν να

καταχωρήσουν τα προσωπικά τους

δεδομένα (στοιχεία ταυτότητας, επι-

κοινωνίας, τραπεζικού λογαριασμού,

τραπεζικής κάρτας και κωδικούς

ασφαλείας) σε σελίδα προσπελάσιμη

μέσω υπερσυνδέσμου, ενώ για να

προσδώσουν «αληθοφάνεια» στα πα-

ραπλανητικά μηνύματά τους χρησιμο-

ποιούσαν το λογότυπο της Δ.Ε.Η..

Από την εμπεριστατωμένη αστυνο-

μική ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα

των ψηφιακών στοιχείων και δεδομέ-

νων, διαπιστώθηκε ότι τα επίμαχα μη-

νύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

είχαν αποσταλεί από εταιρία-πάροχο

υπηρεσιών διαδικτύου με έδρα στη

Γαλλία, ενώ η σελίδα στην οποία κα-

λούνταν τα υποψήφια θύματα να κα-

ταχωρήσουν τα προσωπικά τους

δεδομένα άνηκε σε εταιρία με έδρα

στη Γεωργία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπο-

βάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδι-

κών Αθηνών, ενώ από τη Διεύθυνση

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

ενημερώθηκαν οι Αρχές Γαλλίας και

Γεωργίας.

Σημειώνουμε ότι οι πολίτες μπορούν

να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώ-

νυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλε-

κτρονικού Εγκλήματος προκειμένου

να παρέχουν πληροφορίες ή να κα-

ταγγέλλουν παράνομες  δραστηριό-

τητες που τελούνται μέσω

Διαδικτύου:

Τηλεφωνικά στο: 111 88

Με e-mail: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Twitter «Γραμμή SOS Cyber Alert»: @Cy-

berAlertGR

http://cyberalert.gr/

Μέσω application για smartphones: 

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ηλεκτρονική απάτη για δήθεν επιστροφή

χρημάτων από τη ΔΕΗ

Καλωσόρισες Άνοιξη

Ξύπνησαν οι αρκούδες

στον Αρκτούρο!
Έξω από τις φωλιές τους βρίσκονται πλέον οι περισ-

σότερες αρκούδες στο Καταφύγιο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ

στο Νυμφαίο. Οι ανοιξιάτικες θερμοκρασίες των τε-

λευταίων ημερών σήμαναν το εγερτήριο και για τις

αρκούδες, που ακολουθώντας τον φυσιολογικό

κύκλο τους ξύπνησαν από το χειμέριο λήθαργο.

Όπως πάντα, οι νεαρότερες αρκούδες ήταν εκείνες

που ξύπνησαν πρώτες. Οι τρεις αρκούδες που ήρθαν

από την Αλβανία η Sandy, η Mira και ο Duke μαζί με

τον Γιώργο, ξύπνησαν από νωρίς και άρχισαν τα παι-

χνίδια. 

Eφέτος δε προτίμησαν να κοιμηθούν σε φυσικές φω-

λιές που είχαν δημιουργηθεί στο παρελθόν από

άλλες αρκούδες. Δραστήριοι όμως είναι και ο Κυριά-

κος με τον Μανώλη. 

Είναι μία ωραία επίσκεψη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον!

Θαυμάστε τις https://youtu.be/LyBQ8viGnPQ
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ε π ι σ τ ο λ έ ς  -  σ χ ό λ ι α  -  α π ό ψ ε ι ς . . .
Με καθυστέρηση έρχεται 

η εφημερίδα από τα ΕΛΤΑ

Kυρία Διευθύντρια

σας συγχαίρω ειλικρινά και σας ευχαριστώ για την

εμπεριστατωμένη ενημέρωση και την πλούσια θε-

ματολογία σε επιστημονικά θέματα.

Πιστεύω ότι το άνοιγμα των συνόρων της εφημερί-

δας σε ευρύτερα πλαίσια, τουλάχιστον εντός Αττι-

κής, θα είχε μεγάλη ευμενή αποδοχή - μήπως θα

πρέπει να σας απασχολήσει;

Ως τακτικός, ένθερμος αναγνώστης και συνεπής

συνδρομητής, επιτρέψτε μου, να εκφράσω το παρά-

πονό μου γιατί αραιά και πού φθάνει η εφημερίδα

στη διεύθυνσή μου και τότε ακόμη με μεγάλη καθυ-

στέρηση, χάνοντας έτσι το στοιχείο της επικαιρό-

τητας. Πιστεύω ότι θα θελήσετε να αντιμετωπίσετε

το δημιουργούμενο θέμα.

Με άπειρη εκτίμηση 

Χρήστος Γ. Ζαχαράκης

σ.εκδότη: Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας Χρή-

στο Ζαχαράκη για τα καλά του λόγια.

Λυπούμαστε για άλλη μια φορά για τα ΕΛΤΑ, που

δεν συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τον πολίτη

και το έντυπο “εφημερίδα” γενικότερα, καθυστερών-

τας ιδιαίτερα την αποστολή του και όπως μας κα-

ταγγέλουν «πετώντας από εδώ και από εκεί» και όχι

στα γραμματοκιβώτια ή στην είσοδο του κτιρίου.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Στο χώρο όπου βρίσκεται ένα από τα πιο σπουδαία Αρ-

χαία Μνημεία της Ελλάδας, το Σπήλαιο Αρχέδημου ή αλ-

λιώς Νυμφόληπτου ή αλλιώς Πανός στη Βάρη,

σχεδιάζεται να κατασκευαστεί εργοστάσιο επεξεργασίας

σκουπιδιών! Απορούμε πώς οι εμπλεκόμενοι φορείς μπό-

ρεσαν έστω και να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Αυτό το Αρχαίο

Μνημείο οφείλουμε να το σεβόμαστε και να το προστα-

τεύουμε.

Το Πρωτόκολλο συναντίληψης και συνεργασίας που υπε-

γράφη μεταξύ Καμμένου/ΥΠΕΘΑ και Κωνσταντέλλου/Δη-

μάρχου 3Β μεταξύ άλλων αναφέρει: «….. την ανάγκη
περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης του Δήμου
ο  οποίος λόγω της γεωγραφικής θέσεώς του αποτελεί
πόλο υπερτοπικής σημασίας για το λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής και άξονα τουριστικής προβολής της χώρας μας στο
εξωτερικό …..». Προκύπτει το εύλογο ερώτημα αν η ανα-

βάθμιση και η ελκυστικότητα της πόλης μας, θα προέλθει

από την εγκατάσταση εργοστασίου επεξεργασίας σκου-

πιδιών ή από την αξιοποίηση και ανάδειξη του σημαντικού

αυτού Αρχαιολογικού χώρου;

Θεωρούμε χρέος μας, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε

με όποιο τρόπο μπορούμε σε συνεργασία με τις αρμόδιες

υπηρεσίες και άλλους φορείς, ώστε αυτός ο χώρος και η

περιοχή να αναδειχτούν όπως αρμόζει.

ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 3Β

Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Γυμνασίου Βούλας καταγγέ-

λει περιστατικό επίθεσης μαθητή και παρακολούθηση μα-

θητή με ύποπτο όχημα και εφιστά την προσοχή στους

γονείς.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Βούλα, 14/03/2018

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε για δύο  περιστατικά που αφορούσαν

την ασφάλεια των μαθητών. Το πρώτο έγινε στην υπόγεια

διάβαση που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Βου-

λιαγμένης με την οδό Προόδου, όπου σε μεσημεριανή

ώρα μαθητής υπέστη επίθεση και κλοπή του κινητού του.

Το δεύτερο αφορά την αναφορά μαθητή ότι πηγαίνοντας

προς το σπίτι του στην περιοχή του Πανοράματος μετά

τη λήξη των μαθημάτων, τον ακολούθησε μαύρο τζιπ μάρ-

κας Wrangler με φιμέ τζάμια και κόκκινες πινακίδες. Ήδη

έγινε καταγγελία από τους γονείς του μαθητή στο Αστυ-

νομικό τμήμα.

Με βάση  τα ανωτέρω, εφιστούμε την αναγκαιότητα για

εγρήγορση. Συστήνουμε με ψυχραιμία συζήτηση με τα

παιδιά ώστε να κατανοήσουν κάποιους κανόνες προσω-

πικής ασφάλειας. 

Επ’ ουδενί δεν χρειάζεται να εμφυτεύσουμε στα παιδιά το

πνεύμα του φόβου, αλλά αυτό της εγρήγορσης και της προ-

σοχής. 

Είναι απαραίτητο τα παιδιά να αναπτύξουν με την βοήθεια μας

την παρατηρητικότητα τους και την προληπτική του αντίληψη,

αποφεύγοντας την ανάπτυξη φοβικών συνδρόμων.

Για παράδειγμα συστήνεται όπως τα παιδιά εφόσον πη-

γαίνουν περπατώντας στο σπίτι τους, να πηγαίνουν ως

παρέα. Να χρησιμοποιούν πολυσύχναστους δρόμους. Να

έχουν μαζί τους πάντα ένα κινητό, χαμηλής αξίας, ώστε

αν διαπιστώσουν κάτι ύποπτο να σας ειδοποιήσουν

άμεσα. Ποτέ δεν πρέπει να επιβιβάζονται σε άγνωστα αυ-

τοκίνητα. Ποτέ δεν πρέπει να μιλάνε και να απαντάνε σε

αγνώστους

Ποτέ να μην πιστεύουν κάποιον άγνωστο σε περίπτωση

που τους πει ότι γνωρίζουν τους γονείς τους.

Πείτε τους να μένουν μακριά από ύποπτα αυτοκίνητα.

Πείτε τους να μην κρίνουν έναν άνθρωπο από την εμφά-

νισή του. Ακόμη και ένας καλοντυμένος μπορεί να μην

έχει αγαθές προθέσεις.

Πείτε τους να κάνουν φασαρία αν κάποιος τους επιτεθεί.

Πείτε τους να λένε «όχι» σε αγνώστους. Πείτε τους να

μη δείχνουν ποτέ τα κλειδιά του σπιτιού που έχουν μαζί

τους. Πείτε τους να εμπιστεύονται το ένστικτό τους.

Αν το συγκεκριμένο ύποπτο αυτοκίνητο πέσει στην αντί-

ληψή σας, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα την

αστυνομία.  

Τέλος, υπενθυμίζουμε την αναγκαιότητα αναφοράς οποι-

ουδήποτε παρόμοιου περιστατικού στην Αστυνομία, ώστε

αυτή να είναι σε θέση να δρα καταλλήλως.          Το ΔΣ

H Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου επιδί-

δεται σε μία επικοινωνιακή εκστρατεία ενάντια στη χρήση

smart phones στα σχολεία του Δήμου. Όπως σημειώνουν

στην επιστολή τους «το θέμα δυστυχώς έχει πάρει επικίν-
δυνες διαστάσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν είναι
καθημερινά και μεγάλα».
Καταγράφουν λοιπόν τις ενέργειες που κάνουν και που θα

κάνουν προκειμένου να πείσουν τα παιδιά να αφήσουν τα

smart phones στις σχολικές αίθουσες.

«Τυπώθηκαν αφίσες μεγέθους Α3 που θα τοιχοκολληθούν

σε κάθε σχολική αίθουσα και κάθε πίνακα ανακοινώσεων,

ενώ θα διανεμηθεί και η ανακοίνωση της Ένωσής μας. Η Σε-

λίδα μας στο φέισμπουκ θα προωθήσει αρκετά άρθρα, με-

λέτες και videos που αναδεικνύουν το πρόβλημα, ενώ

υπάρχει συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων για

καλύτερα αποτελέσματα.

Η εκστρατεία ξεκινά από την Α' Δημοτικού των σχολείων

του Δήμου μας, καθώς τα αποτελέσματα δεν προορίζονται

να είναι άμεσα, αλλά ούτε πρόσκαιρα. Το πρόβλημα είναι

τεράστιο στη Β/θμια και στα παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου

ευελπιστούμε να προσφέρουμε ένα ερέθισμα προς σκέψη

και προβληματισμό. Στα παιδιά του Δημοτικού όμως, υπάρ-

χει η δυνατότητα να "χτιστεί" η κατάλληλη νοοτροπία και

να αποφευχθούν στο μέλλον, τα σημερινά φαινόμενα.

Στο λινκ που παρατίθεται από την επίσημη ιστοσελίδα της

Ένωσής μας, μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση της Ένω-

σης Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου, αλλά και κά-

ποια προτεινόμενα άρθρα και videos προς προώθηση από

όλους μας μέσω των social media.

https://enosisyl lgonmark.blogspot.gr/2018/03/blog-

post_7.html

Για την Ομάδα Επικοινωνίας

Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου Αττικής

Email: enosi.goneon.marko.att@gmail.com

H Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Μαρκοπούλου 

ενεργοποιείται ενάντια στα smart phones στα σχολεία

Επιθέσεις σε μαθητές και  ύποπτες κινήσεις οχημάτων...
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Πριν από ένα περίπου χρόνο χειροκροτήσαμε την

είδηση ότι οι παραλίες του Δήμου 3Β περνάνε στο

Δήμο για μία εικοσαετία περίπου. Και το χειροκρο-

τήσαμε με την ελπίδα ότι θα αξιοποιηθούν δημο-

τικά, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής

κυρίως.

Mάλιστα ο Δήμος στην ιστοσελίδα του επιχαίρει

γράφοντας με μεγάλο τίτλο: «540 στρέμματα πα-
ραλιακού μετώπου παραχωρήθηκαν στο Δήμο
Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης» και συνεχίζει

μέσα: «Σήμερα, με την παραχώρηση της διοίκησης
και διαχείρισης του μεγαλύτερου μέρους του πα-
ραλιακού μετώπου από το Ελληνικό Δημόσιο στο
Δήμο, ικανοποιήθηκε ένα αίτημα 40 ετών των κα-
τοίκων και των διοικήσεων της περιοχής. Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απέκτησε επιτέλους
τον πρώτο λόγο στη διαχείριση του παραλιακού
του μετώπου».
Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα δια-

πιστώνουμε ότι γελαστήκαμε κι εμείς και οι ανα-

γνώστες μας, αφού στην συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα 12/3/18), παρακο-

λουθήσαμε την παρουσίαση των μελετών για το

κάμπινγκ της Βούλας, για τη Β’ πλαζ Βούλας και

για τη δυτική παραλία της Βάρκιζας. Μελέτες για

επενδυτές πολλών εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία

πρέπει βεβαίως να πολλαπλασιαστούν δις και τρις

για τους επενδυτές, με αποτέλεσμα ο πολίτης να

στερηθεί το φυσικό αγαθό της παραλίας και της θά-

λασσας. Γιατί παραλία δεν σημαίνει μία ακρούλα

που θα μπορείς να ακουμπήσεις μόλις την πετσέτα

σου· παραλία σημαίνει ότι μπορείς να απολαύσεις

και τις χαρές της, χωρίς να πρέπει να τις πληρώ-

σεις πιο αλμυρές από το θαλασσινό νερό.

Απορρίφθηκε πρόταση αναβολής

Να σημειώσουμε ότι ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ. Θ. Μα-

τόπουλος ζήτησε αναβολή του θέματος, διότι τους

δόθηκαν τα σχέδια και οι προτάσεις με μεγάλη καθυ-

στέρηση και δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν,

κάτι που υποστήριξαν και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι

της αντιπολίτευσης. 

Ο δήμαρχος αιτιολόγησε την καθυστέρηση των σχε-

δίων  προς τους δημοτικούς  συμβούλους, γιατί ήθε-

λαν να το “δέσουν” από όλες τις πλευρές (τεχνική,

νομική, πολεοδομική κλπ.) και τους έχει καιθυστερή-

σει επίσης η πλευρά του ελληνικού δημοσίου.  

Η πρόταση της αναβολής μειοψήφισε.

Ο δήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλλος, αφού επανέλαβε

και πάλι τη μεγάλη του επιτυχία να πάρει τις παραλίες

ενημέρωσε όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορ-

ρέουν απ’ αυτή την παραχώρηση. 

Απλός μεσάζοντας ο Δήμος

Σημείωσε ότι η υποχρέωση που ανέλαβαν ήταν να

έχουν διοίκηση - διαχείριση για 15+5 χρόνια συν δυ-

νατότητα επέκτασης της διαχείρισης, και οποιοδή-

ποτε τίμημα (έσοδο) προκύψει από αυτή τη διαχείριση

να μοιραστεί 80% υπέρ του Δήμου και 20% υπέρ του

δημοσίου (ΕΤΑΔ). Το ύψος της επένδυσης, είναι  αρ-

κετά μεγάλο για όποιο την αναλάβει· για το δήμο

υπάρχει υποχρέωση  ελάχιστου τιμήματος, ασχέτως

αν θα το εισπράξει ως έσοδο καθώς και υποχρέωση

φροντίδας των κοινοχρήστων χώρων.

45.000 μίνιμουμ στο κράτος για το κάμπινγκ

90.000 για τη Β’ πλαζ Βούλας.

Έτσι λοιπόν προχώρησαν στη διαδικασία ζητώντας

από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να κάνει προτά-

σεις, κάτι που δεν έτυχε πολύ μεγάλης ανταπόκρισης

και βγήκαν “παγανιά” σε αναζήτηση επενδυτών!

Ώσπου τους ...βρήκαν, αφού χρηματοδοτούνται οι

επενδύσεις από το ΕΣΠΑ (τσάμπα μάγκες δηλαδή)

και έλαβαν 3 προτάσεις για το κάμπινγκ, 4 για τη Β’

πλαζ Βούλας και 2 για την ανατ. παρα. της Βάρκιζας

της οποίας εκκρεμεί η παραλαβή από το Δήμο.

Την “κολεγιά” δήμου και κυβέρνησης επεσήμανε και

ο δημ. σύμβουλος Κώστας Πασακυριάκος σημει-

ώνοντας: «Πολιτικά, ο συγκεκριμένος τρόπος που
προχωράει η κυβέρνηση με όποιους δήμους έχουν
πάρει παραλίες, είναι αναζήτηση συναιτέρων για να
μπορέσουν να γίνουν οι παραχωρήσεις σε επιχειρη-
ματικά σχήματα».

Η φιλοσοφία του δημάρχου

«Δεν μας ενδιαφέρει να γίνει μία αξιοποίηση
τώρα, που θα έχει γίνει από εμάς, γιατί δεν εί-
μαστε ούτε διαχειριστές παραλίας, ούτε εστιά-
τορες, ούτε διαχειριστές εγκαταστάσεων
τουριστικής προβολής. Εμείς είμαστε Δήμος.
Έχουμε συγκεκριμένο στρατηγικό ρόλο. Δεν
έχουμε ρόλο να κάνουμε αυτά τα οποία
ίσως κάποιοι θα θέλανε να κάνουμε.
Έχουμε έναν επιτελικό ρόλο».

Τη φιλοσοφία του δημάρχου, βέβαια  έχει

και η παρούσα “κυβέρνηση” , αφού παρα-

χώρησε τις παραλίες στους Δήμους, με

την προϋπόθεση ότι θα έχουν έσοδα

με υποχρέωση ελάχιστο τίμημα που

θα πρέπει να δίνει ο Δήμος στην

ΕΤΑΔ. Άρα οι Δήμοι γίνονται απλοί

μεσάζοντες κράτους - επενδυτή για

να γίνει πιο εύκολη η παραχώρηση

των ακτών στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ας παρακολουθήσουμε τις μελέτες

5άστερο το Κάμπινγκ Βούλας

Για το πρώην κάμπινγκ Βούλας, προβλέπεται μία κα-

τασκηνωτική ζώνη ως κυρίαρχη χρήση. Πάλι κάμπινγκ

δηλαδή, αλλά δεν είναι μια απλή κατασκήνωση, είναι

υψηλού επιπέδου  κόστους χρήσης και λειτουργίας. 

Όπως εξήγησε ο μελετητής Αθ. Τσαγκαράτος, δεν

είναι τα κάμπινγκ που γνωρίζουμε. «Αν δείτε κάμ-
πινγκ του εξωτερικού είναι καλύτερα και από
5άστερα ξενοδοχεία. Ενα κάμπινγκ με όλες τις απα-
ραίτητες αυτοεξυπηρετήσεις: ένα εστιατόριο και διά-
φορους υποχρεωτικούς χώρους», όπως επεσήμανε

και εξήγησε.  «Ένα κάμπινγκ 5 αστέρων με εξυπη-
ρετήσεις 5 αστέρων. Κάθε οικίσκος έχει και τουαλέτα
και μπάνιο».

Με 30 οικίσκους με ελεύθερο χώρο ένα στρέμμα

γύρω - γύρω, 30 σκηνές υψηλών προδιαγραφών και

15 περίπου θέσεις για τροχόσπιτα.

Περίκλειστος όλος ο χώρος με μαντρότοιχο ύψους

1,80,μ. και δραστηριότητες που θα 

εξυπηρετούν τους ενοικιαστές του

κάμπινγκ. Παράλληλα, κοντά

στην παραλιακή λεω-

φόρο, καφετέρια,

υπαίθριος 

κινηματογράφος 300 θέσεων, παι-

δική χαρά, 2 γήπεδα τέννις, ένας

χώρος συγκέντρωσης(!) κοινό-

χρηστος και χώρος στάθμευσης.

Κάτω στην παραλία, 2 μπιτς

βόλεϊ, δύο αναψυκτήρια  και

ομπρελοκαθίσματα που θα

καλύπτουν το 50% της

ακτής των 200 μέτρων.

Ο επισκέπτης θα μπορεί να

κατέβει στη θάλασσα από

έναν κλειστό διάδρομο πε-

ριμετρικόν του κάμπινγκ. Σε ερώ-

τηση του επικεφαλής της Δημοτικής

Βούλησης Δημοσθένη Δόγκα, πώς θα

κατέβει ένας ανάπηρος σ’ αυτό το μικρό

δρόμο, ο δήμαρχος απάντησε ότι θα

Αντί για δημοτική αξιοποίηση

επενδυτική εμπορευματοποίηση
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χρησιμοποιεί αναπηρικό καρότσι.

Δεν παρέλειψε ο μελετητής να υπομνήσει ότι το κάμ-

πινγκ βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ

που είναι “πολύ ενδιαφέρον κομμάτι”, “εξαιρετικά εν-
διαφέρουσες”.
Την σημαντική επισήμανση, “έπιασε” ο Δημοσθ. Δόγ-

κας και τόνισε: «Εμένα αυτό το “πολύ ενδιαφέρον
κομμάτι” δεν μου αρέσει, γιατί το ΠΙΚΠΑ είναι ένα
εθνικό φιλέτο, που δεν θα μου άρεσε καθόλου σε μία
συνεκμετάλλευση με το Δήμο Γλυφάδας και μια
εθνική εκμετάλλευση να γίνει κάτι άλλο...».

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Σπ.

Πανάς, επεσήμανε ότι η αξιοποίηση του παραλιακού

μετώπου «ήταν μέσα στις ενέργειές μας όταν ανα-
λάβαμε το 2011 ως Δημ. Αρχή με στόχο να ενοποι-
ήσουμε όλες τις ακτές σε ένα συνολικό μάστερ πλαν
και να συνδέσει όλες τις αρχαιότητες και τους χώ-
ρους πρασίνου, σε μια “διδακτική διαδρομή” που θα
μαθαίνουν οι νεότερες γενιές τι φυτεύουμε στην Ατ-
τική χλωρίδα κλπ.
Ο τρόπος που επιλέχθηκε να γίνει αυτή η διαδικασία
δεν θα έλεγα ότι με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Εν-
δεχομένως θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια τρο-
ποποίησης του Πρ. Δ. σε ένα ενιαίο σχέδιο για να
μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα στο 100%
για την περιοχή μας, για την ανάδειξη του φυσικού
περιβάλλοντος. 
...Θεωρώ ότι το κάμπινγκ είναι μία πάρα πολύ καλή

μελέτη στην οποία εντάσσονται οι απαραίτητες για

την περιοχή μας χρήσεις του τένις, τον υπαίθριο κι-

νηματογράφο.  

Καυστικός ο  Δημ. Δαβάκης πέραν της καθυστέρησης

των εγγράφων που επεσήμανε τόνισε:

«Χωρίς να θέλω να υποτιμήσων κανέναν ο κ. Τσαγ-
καράτος είναι ο αρχιτέκτων του επενδυτή. Άρα
ποσώς με ενδιαφέρει, γιατί είναι του επενδυτή. Με
ενδιαφέρει για την πόλη μου. Αυτή που θα λάβω  σο-
βαρά υπόψιν είναι της υπηρεσίας μας. 
Το αυτονόητο για μένα κύριε δήμαρχε, ήταν να ξέ-
ρουμε τον δωρητή - επενδυτή. Αν πάλι δωρητής -
επενδυτής είναι ο ίδιος ο αρχιτέκτων επενδυτής, θα
έπρεπε να έχει περάσει από οικονομική επιτροπή με

υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ή της εταιρίας του». 
Και κατέληξε ρωτώντας μήπως μπορέσουν να τον

ενημερώσουν για τον δωρητή - επενδυτή, αλλά απάν-

τηση δεν πήρε.

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος αναφε-

ρόμενος σε προηγούμενες μελέτες του Δήμου επε-

σήμανε: «Το πολιτικό όραμα λοιπόν του Δήμου, του
δημάρχου, της παράταξής του, των πολιτικών παρα-
τάξεων, των πολιτών, των Συλλόγων αποτυπώνεται
μόνο σ’ αυτό το επιχειρηματικό που παρουσιάζεται
στην εικόνα που είδαμε. Και θα γίνει σε όλες τις πα-
ραλίες, μικρές - μεγάλες. Άρα η έλλειψη κοινόχρη-
στου δημόσιου χώρου περιορίζεται ακόμη
περισσότερο και σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο
Περιφέρειας».

Αναφερόμενος σε άλλα παραδείγματα και έρευνα

της Ε.Ε. που οι πολίτες θέλουν σε ποσοστό 66% πε-

ρισσότερη φύση κατέληξε: «Η διαδρομή από την πα-
ραλιακή μέχρι τη θάλασσα θα είναι μια διαδρομή σαν
το πράσινο μίλι του μελοθάνατου. Θα πηγαίνουν για
450 μέτρα με μάντρες δεξιά - αριστερά.  Η παραλία
θα δοθεί σε αποκλειστική χρήση της τουριστικής εγ-
κατάστασης όπως ορίζει ο νόμος για τα κάμπινγκ.
Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα καλύτερο μέλλον για
τους πολίτες του Δήμου, για να αποκτήσουν πρό-
σβαση στο παραλιακό τους μέτωπο».

Ο Δημ. Δόγκας έκανε κάποιες εύστοχες παρατηρή-

σεις πάνω στη μελέτη του κάμπινγκ και στάθηκε στον

«αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να φιλοξενηθούν
σ’ αυτή την κλειστού τύπου εγκατάσταση και με ποιο
κόστος.  Αν θα βγει το κόστος από την επένδυση ή
θα πέσουν έξω και θα έχουμε θέμα»...

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας

Πασακυριάκος επεσήμανε ότι «το να υπάρχουν
έσοδα από την επιχειρηματική αξιοποίηση για να μπο-
ρεί να δίνει ο δήμος το 20% στο κράτος έχει ψηφιστεί
από όλες τις άλλες δημοτικές παρατάξεις. 
Kρίσιμο ζήτημα. Όλα τα έξοδα βαρύνουν το Δήμο και
οι Δήμοι δεν μπορούν να προσλάβουν προσωπικό!
Το κράτος έβαλε μία προϋπόθεση. Οτι θα πρέπει να
εκμισθώσετε για να έχετε έσοδα»!!!

Σχέδιο  Β’ πλαζ Βούλας

Όπως ακούσαμε στην παρουσίαση, η B’ πλαζ Βούλας γίνε-

ται κλειστή με εισιτήριο. Χωρίζεται σε ζώνες και κάθε ζώνη

περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία. Η αριστερή της πλευρά

βλέποντας από τη λεωφόρο δημιουργείται μία ήσυχη ακτή.

Δίπλα σε επόμενη ζώνη θα δημιουργηθούν  ξύλινοι οικίσκοι

για ημερήσια ενοικίαση.Θα δημιουργηθεί κολυμβητική πι-

σίνα, που θα φιλοξενεί και μικρά αθλήματα και κολύμβηση,

υπαίθριος παιδότοπος, 2 γήπεδα αντισφαίρισης και αναψυ-

κτήριο με ελεύθερο χώρο. Επίσης δημιουργείται χώρος

πολλαπλών χρήσεων για διάφορες εκδηλώσεις. 

Ο κεντρικός πυρήνας είναι η κολυμβητική πισίνα ανοιχτή

με τις υποδομές της. Τοποθετείαι και αίθουσα πολλαπλών

χρήσεων. 

Η πιο οχλούσα διαδικασία τοποθετείται προς τη λεωφόρο

με 5-6 γήπεδα μπιτς βόλεϊ ή ρακέτας, εστιατόριο, χώροι

στάθμευσης, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

που καλύπτουν 550 μέτρα (το 25% της κάλυψης), ομπρε-

λοκαθίσματα που δεν υπερβαίνουν το 40% της παραλίας.

Όλες οι χρήσεις που τοποθετούνται επιτρέπονται βάσει του

Προεδρικού διατάγματος 254. Το κόστος της επένδυσης

ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.  Το εισιτήριο εισόδου θα κυμαί-

νεται στα 3-5 ευρώ, με ελεύθερη για τους δημότες του

Δήμου 3Β.

Με το θέμα θα επανέλθουμε γιατί ακούστηκαν και πολλά

ενδιαφέροντα...

Άννα Μπουζιάνη

στις ελεύθερες παραλίες των 3Β

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

H μακέτα της πρότασης μελέτης
της Β’ Πλαζ Βούλας.
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«Ὥσπερ οὖν ἐν κοινῷ θεάτρῳ τῶν Ἑλλήνων διδούς
ἔλεγχον ἑκαστος ὑµῶν τῆς αὑτοῦ φύσεως, οὕτω
διακείσθω τήν γνώµην».

(Ισοκράτης, 436-338, “Αρχίδαμος”, § 106)

(= Ο καθένας μας λοιπόν ας βάζει με το νου του, ότι είναι

σαν να βρίσκεται επί της σκηνής του θεάτρου μπροστά από

τους Έλληνες και εξετάζεται τι άνθρωπος/χαρακτήρας

είναι).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Μέγας Λογογράφος, Ρητοροδιδάσκαλος και πα-

τριώτης Ισοκράτης με τους (21) ή (22) μαζί με τον “Αιγινη-

τικό” διασωθέντες ρητορικούς του λόγους και τις (9)

επιστολές του πίστευε πως η Ελλάδα ενωμένη από τον Φί-

λιππο όφειλε να εκστρατεύσει εναντίον του προαιώνιου εχ-

θρού της, της Περσικής Αυτοκρατορίας. Στο έργο του

“Αρχίδαμος” παρουσιάζει τον Αρχίδαμο τον Νεότερο, τον

γιο του Αγησιλάου, να συμβουλεύει τους Σπαρτιάτες να μην

αποδεχθούν τους όρους των Θηβαίων μετά την μάχη της

Μαντίνειας (362 π.Χ.) αλλά να τους αντιμετωπίσουν με σθέ-

νος. Σκοπός της ζωής του και πολιτικό όνειρό του και σχέδιο

ήταν η συνένωση των Ελλήνων και κυρίως των δύο υπερδυ-

νάμεων της εποχής του, Αθηναίων και Σπαρτιατών, κατά του

κοινού εχθρού τους, των Περσών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

“ΑΡΧΙΔΑΜΟΣ”

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ και 

ΝΑ ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ / ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Για να πάρετε μια γεύση του Πολιτικού Ρεαλισμού και της

Διορατικότητας του Μεγάλου Ρήτορα και Πολιτικού Φιλόσο-

φου ο οποίος διαμόρφωσε την πολιτική κατάσταση της επο-

χής του:

«Οὕτω δ' ἀπίστως τὰ πρὸς σφᾶς αὐτοὺς καὶ δυσμενῶς
ἔχουσιν, ὥστε μᾶλλον τοὺς πολίτας ἢ τοὺς πολεμίους δε-
δίασιν· ἀντὶ δὲ τῆς ἐφ' ἡμῶν ὁμονοίας καὶ τῆς παρ' ἀλλή-
λων εὐπορίας εἰς τοσαύτην ἀμιξίαν ἐληλύθασιν, ὥσθ' οἱ
μὲν κεκτημένοι τὰς οὐσίας ἥδιον ἂν εἰς τὴν θάλατταν τὰ
σφέτερ' αὐτῶν ἐκβάλοιεν ἢ τοῖς δεομένοις ἐπαρκέσειαν,
οἱ δὲ καταδεέστερον πράττοντες οὐδ' ἂν εὑρεῖν δέξαιντο
μᾶλλον ἢ τὰ τῶν ἐχόντων ἀφελέσθαι· [68] καταλύσαντες
δὲ τὰς θυσίας ἐπὶ τῶν βωμῶν σφάττουσιν ἀλλήλους· πλεί-
ους δὲ φεύγουσι νῦν ἐκ μιᾶς πόλεως ἢ πρότερον ἐξ ἁπά-
σης τῆς Πελοποννήσου».

(Ισοκράτης, 436-338, “Αρχίδαμος”, § 67, 68)

( = Και τόσο μεγάλη είναι η δυσπιστία και η αντιπάθεια με-

ταξύ τους, ώστε περισσότερο φοβούνται τους συμπολίτες

τους παρά τους εχθρούς, και αντί για την ομόνοια, που είχαν

επί της δικής μας  ηγεμονίας και αντί της αλληλοϋποστήρι-

ξης, τόσο πολύ έχουν απομονωθεί ο καθένας τους, ώστε

όσοι έχουν την περιουσία τους, θα προτιμούσαν να πετά-

ξουν τα υπάρχοντά τους στη θάλασσα παρά να βοηθήσουν

αυτούς οι οποίοι στερούνται, και εκείνοι πάλι που είναι

κάπως φτωχοί, και να τους την χάριζαν ακόμα την περιουσία

τους οι πλούσιοι, δεν θα την δέχονταν, παρά θα προτιμούσαν

να τους την πάρουν διά της βίας·  κι αφού κατάργησαν τις

θυσίες, πάνω στους βωμούς σφάζουν ο ένας τον άλλον· κι

από μια πόλη σήμερα είναι περισσότεροι πρόσφυγες παρά

πριν από ολόκληρη την Πελοπόννησο).

ΣΧΟΛΙΟ: Ο Ισοκράτης περιγράφει την κατάσταση που επι-

κρατούσε στις περισσότερες πελοποννησιακές πόλεις μετά

το 371 π.Χ.  Ύστερα από την ήττα της Σπάρτης στα Λεύκτρα

(371 π.Χ.) οι Θηβαίοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια

ισχυρή ηγεμονία με την υποστήριξη των Περσών. Ο θάνατος

όμως του Επαμεινώνδα στη μάχη της Μαντίνειας το 362 π.Χ.

ματαίωσε τις φιλόδοξες βλέψεις τους. Οι αδιάκοπες συγ-

κρούσεις μεταξύ των πόλεων - κρατών και των συνασπισμών

τους εξάντλησαν τις ελληνικές πόλεις - κράτη και επαύξη-

σαν τη δυστυχία του πλήθους.

«πολὺ γὰρ κρεῖττον ἐν ταῖς δόξαις αἷς ἔχομεν τελευτῆσαι
τὸν βίον μᾶλλον ἢ ζῆν ἐν ταῖς ἀτιμίαις, ἃς ληψόμεθα ποι-
ήσαντες, ἃ προστάττουσιν ἡμῖν». 

(Ισοκράτης, 436-338, “Αρχίδαμος”, § 89)

( = γιατί είναι πολύ προτιμότερο να τελειώσει η ζωή μας με

τη δόξα που έχουμε, παρά να ζούμε μέσα στην περιφρόνηση

/ ατίμωση, η οποία θα μας βαραίνει, εάν εκτελέσουμε όσα

θέλουν να μας επιβάλουν).

«Περί γάρ τῶν αὐτῶν οὐχ ὁμοίως ἅπασι βουλευτέον,
ἀλλ᾽ὡς ἄν ἐξ ἀρχῆς ἕκαστοι τοῦ βίου ποιήσωνται τήν
ὑπόθεσιν».

(Ισοκράτης, 436-338, “Αρχίδαμος”, § 90-91)

(= Για τα ίδια προβλήματα / ζητήματα δεν πρέπει να παίρ-

νουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες αποφάσεις αλλά, ανάλογα

με τις ηθικές αρχές, που έθεσε ο καθένας στη ζωή του).

ΠΕΡΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ - ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ας κυτταχθούμε κατάματα στον καθρέφτη κι ας αποφασί-

σουμε ποιο πρόσωπο τελικά θέλουμε να δείχνουμε στον

απέναντί μας, αυτό που πραγματικά έχουμε και είμαστε ή

αυτό που νομίζουμε φαινομενικά ότι έχουμε και το αποκρύ-

πτουμε σκοπίμως και επιμελώς.  Ένα θέατρο είμαστε όλοι

(παίζουμε) αλλά με πολλούς ρόλους και υποδυόμαστε

πολλά πρόσωπα, τα οποία δεν μας ανήκουν και πολλές

φορές δεν ταιριάζουν με το χαρακτήρα μας.

Η ζωή μας όλη είναι ένα θέατρο, αντί το θέατρο να είναι η

ζωή μας (η τέχνη και ο πολιτισμός).

Ο Μέγας Δημόκριτος, ο Αβδηρίτης, (470/460 - 370), ο Θε-

μελιωτής της Ατομικής Θεωρίας, επονομαζόμενος ο Γελασί-

νος (= γελαστός), επειδή είχε μεγάλη αισιοδοξία στις

δυσκολίες της ζωής ή επειδή περιγελούσε τις καθημερινές

θλίψεις των άλλων, διακήρυττε πως: «ὁ κόσμος σκηνή, ὁ
βίος πάροδος· ἦλθες, εἶδες, ἀπῆλθες».

(Δημόκριτος, 470/460 - 370, Fragment 115, 3)

(= Ο κόσμος όλος είναι ένα θέατρο/μια θεατρική σκηνή και η

ζωή μας όλη μια πράξη του δράματος - ένα πέρασμα/μια εί-

σοδος σαν αυτή του Χορού από την ορχήστρα του θεάτρου

- εισέρχεσαι, παρακολουθείς, απέρχεσαι).

«Η ζωή είναι ένα θέατρο τεράστιο, όπου παίζεται η ίδια τρα-
γωδία με διαφορετικούς τίτλους»: θα συμπληρώσει ο Γερ-

μανός Φιλόσοφος Άρθουρ Σοπεν(χ)άουερ, 1788-1860.

«’Ολος ο κόσμος είναι μια σκηνή θέατρου»: θα προσθέσει ο

Άγγλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ουίλλιαμ Σαίξ-

πηρ, 1564-1616.

Δεν γνωρίζω αν και εσείς διαπιστώνετε μαζί με μένα κάποια

ομοιότητα στα λεγόμενα των μεγάλων ξένων φιλοσόφων

και ποιητών με αυτά του Δημοκρίτου, πάντως να ξέρετε ότι

δεν είναι συμπτωματική αλλά καρπός μεγάλου θαυμασμού

και μελέτης των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων, κάτι στο

οποίο εμείς θα ήταν δέον να έχουμε ασκηθεί και να έχουμε

μάθει να αγαπάμε από την προσχολική μας ηλικία. Αντί να

μελετάμε τους Δημιουργούς Συγγραφείς μας, θαυμάζουμε

τους αντιγραφείς τους!!!

Ο Μέγας Τραγικός Ποιητής Αισχύλος ο Ελευσίνιος, 525-

456, Αρχιτέκτονας, Σκηνοθέτης και Μουσικός, του οποίου

σώθηκαν μόλις (7) τραγωδίες από τις 80-90 που συνέθεσε,

διατυμπάνιζε πως:

«Η ζωή είναι ένα θέατρο και πρέπει να συμμετέχουμε στο
θίασο. Να μην είμαστε θεατές. Γιατί ο θεατής πληρώνει,
ενώ αυτός που συμμετέχει στο θέατρο αμείβεται».
Ο Augusto Boal (Αουγκούστο Μπόαλ), 1931-2009, Βραζιλιάνος

σκηνοθέτης και ιδρυτής του “θεάτρου των καταπιεσμένων” υπο-

στήριζε πως: «Ηθοποιοί είμαστε όλοι, πολίτης όμως δεν είναι

όποιος ζει σε μια κοινωνία, αλλά αυτός που την αλλάζει». Ο

Boal επεδίωξε να μετατρέψει τα ακροατήρια σε ενεργούς συμ-

μετέχοντες στη θεατρική εμπειρία. Και ένας ανυποψίαστος, μη

μυημένος πολίτης θα αντιλαμβανόταν ότι ο Boal διάβασε την

Ποιητική του Αριστοτέλη και επηρεάστηκε απ’ αυτήν και από

τους τρεις τραγικούς Έλληνες ποιητές!!!

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

«Η ζωή είναι ένα θέατρο αλλά οφείλουμε ΕΜΕΙΣ: 

Να γράφουμε το σενάριο, Να το σκηνοθετούμε, Να διανέ-

μουμε τους ρόλους και Να πρωταγωνιστούμε.

Η επιτυχία ή αποτυχία του έργου είναι αποκλειστικά δική

μας ευθύνη».

Σας ενημερώνουμε ότι η 27η Μαρτίου είναι παγκόσμια ημέρα

αφιερωμένη στο θέατρο. Τολμήστε να κάνετε μια αλλαγή,

δεν θα σας βλάψει, αντίθετα θα αισθανθείτε πολύ καλύτερα.

«Δῆλοί εἰσιν ὅτι ραδίως ἄν παρέντες τό τῆς πόλεως κοινόν
ἀγαθόν ἐπί τό ἑαυτῶν ἴδιον κέρδος ἔλθοιεν διά τό μή τήν
πόλιν ἀλλά τήν ούσίαν πατρίδα ἑαυτοῖς ἡγεῖσθαι».

(Λυσίας, 459/445-380), “Κατά Φίλωνος δοκιμασίας», 7, 1)

(= Ήταν ολοφάνερο ότι αυτοί με ευκολία θα παραμέριζαν το

κοινό συμφέρον της πόλης, για να εξασφαλίσουν προσωπικά

κέρδη, εξαιτίας του ότι θεωρούσαν όχι την πόλη τους αλλά

την περιουσία τους / τα κεφάλαιά τους, πατρίδα τους).

ΣΧΟΛΙΟ: Το λόγο του “Κατά Φίλωνος δοκιμασίας” ο Μέγας

Ρήτορας και Λογογράφος Λυσίας (459/445 - 380) τον αφιε-

ρώνει στον ιερό θεσμό της “Δοκιμασίας” της Αρχαίας Αθη-

ναϊκής Δημοκρατίας, ήτοι του Ελέγχου, της Εξέτασης και

της Αξιολόγησης των τυπικών προσόντων ενός πολιτικού,

πριν αναλάβει κάποιο αξίωμα ούτως ώστε να διασφαλίζεται

το Δημόσιο Συμφέρον. Αντίθετα σήμερα οι βουλευτές έχουν

Ασυλία κατοχυρωμένη με νόμο και δεν λογοδοτούν για τα

πεπραγμένα τους.

Ο λόγος αυτός εκφωνείται κατά τη διαδικασία της Δοκιμα-

σίας του Φίλωνα, ο απερχόμενος κατήγορος βουλευτής προ-

σπαθεί να αποδείξει ότι ο δοκιμαζόμενος υποψήφιος

βουλευτής είναι ανάξιος και ανίκανος να αναλάβει το βου-

λευτικό αξίωμα.

Οι πλούσιοι θεωρούσαν «τήν οὐσίαν πατρίδα ἑαυτοῖς» ἤτοι

την περιουσία τους, τα πλούτη τους, το κεφάλαιο, το βιός

τους, πατρίδα τους και προσπαθούσαν να την διατηρήσουν

και να την επαυξήσουν μέσα και έξω από την πόλη-κράτος

με κάθε μέσο και τρόπο. Οι πτωχοί αντίθετα θεωρούσαν την

Πατρίδα τους ως κομμάτι της ψυχής τους και ως ανεκτίμητη

περιουσία τους, γι᾽αυτό και δεινοπαθούσαν.

――――――――
Φιλοποίησις και φιλοποιΐα και φιλευποιΐα: η ενέργεια του φιλο-

ποιεῖσθαι, η απόκτηση φίλων, ο προσεταιρισμός κάποιου ως φίλου· πα-

ράγεται από το ρήμα φιλοποιέω -ῶ = κάνω, προσεταιρίζομαι κάποιον

ως φίλο, παίρνω κάποιον με το μέρος μου, τον κάνω δικό μου.

Ἐχθροποίησις και ἐχθροποιΐα: Νεολεξία ή Λεξιπλασία σχηματισθείσα

υπ᾽εμού, από το ρήμα ἐχθροποιέω - ῶ, = κάνω, καθιστώ κάποιον

εχθρό: εχθροπάθεια, εχθροπραξία, εχθρική διάθεση, πράξη, ενέργεια,

εχθρότητα, εχθρικότητα, εχθροφροσύνη, έχθρητα, δυσμένεια, απέχ-

θεια, έχθρα, μίσος.

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής φιλόλογος

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Φιλοποιήσεως*

ἄρχεσθαι
&

Ἐχθροποιήσεως*
παύεσθαι
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Σουηδικό, λεμφικό και shiatsu για ηρεμία και χαλά-

ρωση - Σουηδικό, shiatsu και trigger point therapy για

τους μυικούς σπασμούς και πόνους.

Ρεφλεξολογία και rejuvance. 

Θεραπευτική προσέγγιση εφ’ όλης της ύλης - Reju-

vance - Facial Manipulation για πρόσωπο με ειδικές

τεχνικές για μείωση των ρυτίδων.

Holistic Massage Center

Γούναρη 229 και Ηφαίστου Γλυφάδα
(έναντι  Εφορίας Γλυφάδας)

Τηλ. 2111838001- holistic.massage.ctr@gmail.com

Ομάδα μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλυ-

βίων, διακρίθηκε και βραβεύθηκε στον Πανελλήνιο

Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής First Lego

League 2018, ανάμεσα σε 160 ομάδες από όλη την

Ελλάδα. 

Η αγωνιστική ομάδα NGK – Next Generation Kids συμ-

μετείχε στους τελικούς της διοργάνωσης, που διε-

ξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη και κατέκτησε την 3η

θέση στη γενική κατάταξη, ενώ απέσπασε το 1ο Βρα-

βείο Robot Design στον τομέα «Προγραμματισμός».

Κατετάγη, επίσης, 2η στο All Star Robot Game και 5η

στο Robot Game. Μέσα από τη γενική της κατάταξη,

η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο κορυφαίο

πρωτάθλημα του κόσμου, το Estonian Open Interna-

tional, που θα διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, σε μή-

νυμά του ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και

στους εκπαιδευτικούς, για τη σπουδαία διάκριση που κα-

τέκτησαν ανάμεσα σε σχολεία όλης της χώρας. Εκπρο-

σώπησαν επάξια το σχολείο τους και κέρδισαν την

ευκαιρία να αναμετρηθούν με τις καλύτερες ομάδες του

κόσμου. Η επιτυχία αυτή μας κάνει να νοιώθουμε για μια

ακόμη φορά υπερήφανοι για το εκπαιδευτικό έργο που

αναπτύσσεται στα σχολεία του Δήμου μας, σε μια εποχή

όπου ο τομέας της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει σοβαρές

ελλείψεις και προβλήματα. Ως Δημοτική Αρχή, συνεχί-

ζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να

στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να εξασφαλίσουμε

στα παιδιά μας όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες,

όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης.»

Διάκριση μαθητών του 2ου Δημοτικού Καλυβίων 

στον  Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
Χάλκινο Βραβείο στην Konstas Olive Oil

στο διεθνή διαγωνισμό «Κότινος 2018»

Με μια σημαντική διάκριση τοπικού παραγωγού επισφρα-

γίστηκε η επιτυχημένη συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού

στην έκθεση Food Expo 2018. 

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση Konstas

Olive Oil, η οποία φιλοξενήθηκε στο πε-

ρίπτερο του Δήμου Σαρωνικού, απέσπασε

Χάλκινο Βραβείο Μέτριας Έντασης Φρου-

τώδους ελαιολάδου, στον 3ο Διεθνή Δια-

γωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικά Παρθένου

Τυποποιημένου  Ελαιολάδου «Κότινος

2018». Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 5 και

6 Μαρτίου 2018, ενώ η απονομή των βρα-

βείων έγινε στις 11 Μαρτίου, στον συνε-

δριακό χώρο της Food Expo.

Τα βραβεία «Κότινος» απονέμονται από

την Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολά-

δου «Φίλαιος», ενώ η αξιολόγηση γίνεται

από πιστοποιημένους διεθνείς γευσιγνώ-

στες, σύμφωνα με τα κριτήρια του Διε-

θνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Γιώργος Σωφρόνης, δήλωσε:

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον κ. Νίκο Κώνστα και
τους συνεργάτες του, για τη βράβευση που απέσπασαν
σε έναν υψηλού κύρος διαγωνισμό. Η διάκριση αυτή δι-
καιώνει την πίστη μας στις δυνάμεις των τοπικών μας πα-
ραγωγών και στην ποιότητα των τοπικών μας προϊόντων.
Δικαιώνει επίσης την απόφασή μας να επενδύσουμε στην
προβολή τους, μέσα από τη συμμετοχή μας στην Food
Expo. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας...»
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Η  5η Διεθνής Έκθεση Food Expo 2018,

η μεγαλύτερη του είδους της στην Νοτι-

οανατολική Ευρώπη,  συνδυάστηκε με

τη δεύτερη συμμετοχή του Δήμου Κρω-

πίας και την κοινή κάθοδο των 6 Μεσο-

γείτικων Δήμων Παιανίας, Κρωπίας,

Σπάτων-Αρτέμιδας, Mαρκοπούλου, Σα-

ρωνικού και Λαυρεωτικής υπό ενιαίο γε-

ωγραφικό- παραγωγικό σήμα  αναφοράς

και σε κεντρική διάταξη τα εκθετικά τους

περίπτερα. Η 5η FOOD EXPO, φιλοξέ-

νησε πάνω από 1275 εκθέτες, υποδέχ-

θηκε 70.000 έλληνες εμπορικούς

επισκέπτες και 3.500 ξένους αγοραστές!

Οι 11 Κορωπιώτικες επιχειρήσεις πα-

ρουσίασαν εκλεκτά προϊόντα: ποικιλίες

οίνου, ελαιόλαδο, βρώσιμες ελιές, ποι-

κιλίες μελιού και απέσπασαν εξαιρετικά

σχόλια  από επισκέπτες και ξένους αγο-

ραστές. Η ίδια εικόνα επικράτησε για

όλες τις Μεσογείτικες επιχειρήσεις σε

όλα τα Δημοτικά Περίπτερα των Μεσο-

γείων. Όλοι οι Μεσογείτες παραγωγοί

παρουσίασαν τα δυνατά  πλεονεκτήματα

των προϊόντων τους δείχοντας ότι

έχουν στα «χέρια» τους μια εξαιρετική

πρώτη ύλη και μπορούν να είναι πρωτα-

γωνιστές της επανεκκίνησης της τοπι-

κής-περιφερειακής  οικονομίας.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιού-

σης σε δηλώσεις είπε μεταξύ άλλων:

«Πολλοί θεσμικοί παράγοντες της αγο-

ράς και της ελληνικής κεντρικής διοίκη-

σης νομίζω ότι κατέγραψαν τη δυναμική

αυτή και ελπίζουμε να  αφουγκράστηκαν

τις αγωνίες και τις δυσκολίες που αντι-

μετωπίζει η ελληνική παραγωγή από τις

αντιαναπτυξιακές ρυθμίσεις και τα

μέτρα των Μνημονίων που εφαρμόζον-

ται. Δεν βοηθούν στην ανταγωνιστικό-

τητα των ελληνικών προϊόντων,

αποθαρρύνουν τους νέους μας να ασχο-

ληθούν σοβαρά με τον πρωτογενή

τομέα και την μεταποίηση και πολλοί

νέοι μας εγκαταλείπουν την χώρα μας.

Ο Δήμος μας και όλοι οι άλλοι συνάδελ-

φοι Δήμαρχοι των Μεσογείων κατανο-

ώντας αυτές τις δυσκολίες έχουμε

συντονιστεί και προσπαθούμε να δώ-

σουμε χώρο και στήριξη σε αυτές τις

προσπάθειες των παραγωγών  μας. 

Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Πι-

στεύω ότι θα τα “κεφαλαιοποιήσουμε”

για το καλό των Μεσογείτικων προϊόν-

των, του τοπικού παραδοσιακού κλάδου

τροφίμων και οίνων και όπως είναι αυτο-

νόητο  να τα αξιοποιήσουμε στο πλαίσιο

της τουριστικής πολιτικής κάθε Δήμου».

Οι11 επιχειρήσεις του Κορωπίου: 

- Αγροτικός Oινοποιητικός Συνεταιρι-

σμός Κορωπίου Α.Σ.Κ (οίνοι), Κτήμα

Αναγνώστου (οίνοι), Κτήμα Βασιλείου

(οίνοι), Κτήμα Δάβαρη (οίνοι), Νικολού

Οινοποιήσεις (οίνοι), Σταματίου (οίνοι),

Μαρία Χελιώτη «Πέλκιζα» (οίνοι),

Δήμας – Μαράκης & ΣΙΑ ΕΕ «ΕΝΕΡ-

ΓΑΙΑ», (Ελαιόλαδο), IDEAL Οlives (βρώ-

σιμες ελιές), Mανώλης Κωστάκης & ΣΙΑ

«Χρυσή Μέλισσα» (Μέλι), «Μelicci», A.

Αυγερινός (Μέλι).

“Κότινος” στην Εnergaea

Η Κορωπιώτικη επιχείρηση Εnergaea

(Δήμας-Μαράκης & ΣΙΑ Ε.Ε) συμμετείχε

στο 3ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας

Εξαιρετικά Παρθένου Τυποποιημένου

Ελαιολάδου με τίτλο «Κότινος 2018»

κατακτώντας τη δεύτερη θέση και το

ασημένιο βραβείο στnν κατηγορία προ-

ϊόντος Προστατευμένης Γεωγραφικής

Ένδειξης (Π.Γ.Ε).

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΜΕΣΟΓΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩN

στη Διεθνή Έκθεση Food Expo

Πανελλήνιο Φεστιβάλ 

Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Δηλώστε συμμετοχή

Μετά την επιτυχή έκβαση της περσινής προσπάθειας

για δημιουργία ενός πανελλήνιου φεστιβάλ ερασιτε-

χνικού θεάτρου στον τόπο μας, το Νομικό Πρόσωπο

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας και το

Δημοτικό Θεατρικό Εργαστήρι Νέων διοργανώνουν

το "2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Δήμου Μονεμβασίας" αποσκοπώντας να δημιουργη-

θεί ένα βήμα έκφρασης για τους ερασιτέχνες δημι-

ουργούς ανά την Ελλάδα και μία εστία πολιτισμού

για την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 7-13 Ιου-

λίου 2018 στους Μολάους, έδρα του Δήμου Μονεμ-

βασίας, και οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν

στο υπαίθριο αμφιθέατρο του λυκείου της πόλης. Η

διοργάνωση έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και απευ-

θύνεται σε ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από την

Ελλάδα, την Κύπρο και τον απόδημο Ελληνισμό.

Προκριματική επιτροπή θα επιλέξει τις θεατρικές

ομάδες οι οποίες θα διαγωνιστούν στην τελική φάση.

Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από ανθρώπους του

θεάτρου και των γραμμάτων θα απονείμει τιμητικά

βραβεία πρώτης, δεύτερης και τρίτης καλύτερης πα-

ράστασης, σκηνοθεσίας, σκηνικών, κοστουμιών και

καλύτερου αντρικού και γυναικείου ρόλου. Βραβείο

θα δώσει και το κοινό που θα παρακολουθήσει όλες

τις παραστάσεις του φεστιβάλ.

festivaltheatrou@nomikomonemvasias.gr (e-mail)

www.facebook.com/pg/panel l inio.fest ival.era-

sitexnikou.theatrou (facebook)

www.nomikomonemvasias.gr/festival-theatrou-2017/

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα

τηλέφωνα 6934635473 (Αντώνης Μπόζης) και

6974356668 (Ολυμπία Λαμπούση).

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ

ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΤΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3B

Καλούμε συλλογικότητες και πολίτες του Δήμου σε συ-

νάντηση για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, που είναι

πολύ σοβαρό για το δήμο μας

Η συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 19  Μαρτίου, 9μμ στα

γραφεία της Εναλλακτικής Δράσης, Βασιλέως Παύλου

88, Βούλα, απέναντι από την Αlfa Bank

Ο δήμαρχος της πόλης μας αποφάσισε, όπως ισχυρίζε-

ται, να ξεκινήσει διάλογο με τους πολίτες για το μεγάλο

πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως

όμως αποδεικνύεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις του

κ. Κωσταντέλου ο διάλογος είναι προσχηματικός, αφού

οι αποφάσεις είναι προειλημμένες και περιορίζονται σε

κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσα

από τρεις επιλογές:

α) Αναερόβια χώνευση οργανικού κλάσματος ΑΣΑ

β)Τεχνολογία BNL και  γ) Τεχνολογία Bioelektra 

Εμείς απορρίπτουμε και τις τρεις αυτές επιλογές διότι

αφενός μεν αποκλείουν τη βασική αρχή της οικολογι-

κής διαχείρισης που είναι η διαλογή στην πηγή, παρα-

βιάζουν το νόμο για τον εθνικό και περιφερειακό

σχεδιασμό που προβλέπουν ανάκτηση πάνω από 50%

και αφετέρου  εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το

περιβάλλον, την υγεία των πολιτών και την ποιότητα

της ζωής μας (υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για

τους οποίους απορρίπτουμε και τις τρείς προαναφερό-

μενες επιλογές, που θα τους παρουσιάσουμε αναλυτικά

σε ανοιχτή εκδήλωση που θα οργανώσουμε με ειδικούς

επιστήμονες για το θέμα). 

Το Οικολογικό Τμήμα της Εναλλακτικής Δράσης 

«Οι νέες προκλήσεις στην
προστασία των 

προσωπικών δεδομένων»

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και

ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, με στόχο την καλύτερη

ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας για την

προστασία των προσωπικών δεδομένων, μετά την

εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679,  διορ-

γανώνουν εκδήλωση με τίτλο:

«Οι νέες προκλήσεις στην προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων  (Κανονισμός ΕΕ 2016/679)»

την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 16.30

στο μέγαρο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ

(6ος όροφος).

Στόχος της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι η ευαισθη-

τοποίηση των συμμετεχόντων επιχειρηματιών και επι-

τηδευματιών, προκειμένου να κατανοήσουν τις

απαιτήσεις και τους ρόλους τους στο πλαίσιο του Κα-

νονισμού ώστε να είναι σε θέση να προβούν σε ενέρ-

γειες συμμόρφωσης με τις διατάξεις του.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας με εκπροσώπους και προσωπικό των επιχειρήσεων του
Κορωπίου που συμμετείχαν.
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Την κατάπτυστη απόφαση του Δι-

καστηρίου της ΕΕ που δικαίωσε

ισπανική επιχείρηση για την από-

λυση εγκύου εργαζόμενης καταγ-

γέλλει ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ

Σωτήρης Ζαριανόπουλος με πα-

ρέμβασή του για την έκθεση για

τις «Προτεραιότητες της ΕΕ για
την 62η Σύνοδο της Επιτροπής του
ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας»,
που συζητήθηκε και ψηφίστηκε

στην Ολομέλεια του Ευρωκοινο-

βουλίου. Ο ευρωβουλευτής του

ΚΚΕ στην παρέμβασή του τονίζει

τα παρακάτω: 

«Η 8 Μάρτη, είναι η Μέρα της Γυ-

ναίκας.

Και πέρα από τα λόγια περί «ισό-

τητας» πώς πραγματικά τη γιορ-

τάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Με την πρόσφατη απόφαση του

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που

απελευθερώνει την απόλυση εγ-

κύων γυναικών στα πλαίσια ομαδι-

κών απολύσεων, αρκεί λέει, να μη

γίνεται λόγω της εγκυμοσύνης,

αλλά για οικονομικούς λόγους. 

Κοροϊδία. Βαρβαρότητα. 

Για την εργοδοσία, λόγος είναι ότι

εγκυμοσύνη και μητρότητα δεν

συμβαδίζουν με κέρδη, ανταγωνι-

στικότητα.

Αγριεύει η εργασιακή ζούγκλα

των «ιδιωτικών συμφωνητικών» με

υποψήφιες εργαζόμενες πως δεν

θα δημιουργήσουν οικογένεια,

συμβάσεων που δεν ανανεώνον-

ται όταν η εργαζόμενη μείνει έγ-

κυος.

Με ποσοστώσεις ανά φύλο δεν

αλλάζουν οι νόμοι της καπιταλι-

στικής εκμετάλλευσης που αξιο-

ποιούν για τα κέρδη τις διακρίσεις

κατά των γυναικών σαν μέσο μεί-

ωσης μισθών, γενίκευσης της ευέ-

λικτης εργασίας.

Οι προτεραιότητες της Ένωσης

εχθρεύονται τα εργασιακά, ασφα-

λιστικά, κοινωνικά δικαιώματα των

γυναικών.  

Τα δικαιώματα των γυναικών κιν-

δυνεύουν από δικαστικές αποφά-

σεις, κοινοτικές οδηγίες, εθνικές

νομοθεσίες. 

Και κατακτώνται μόνο με συμμε-

τοχή τους στο εργατικό, λαϊκό κί-

νημα».

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Πώς πραγματικά γιορτάζει την Ημέρα 

της Γυναίκας η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Παρέμβαση Ταγιάνι στον

Τούρκο πρέσβη για τους δυο

στρατιωτικούς μετά από 

αίτημα του Ευρωβουλευτή

Νότη Μαριά 

Δεκτή έκανε Δευτέρα 12/3/2018 την έκκληση του Ευρω-

βουλευτή, Νότη Μαριά,  για άμεση παρέμβαση του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων

στρατιωτικών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου

Αντόνιο Ταγιάνι, ενώπιων της Ολομέλειας της Ευρωβουλής

στο Στρασβούργο. 

Όπως επισήμανε ο Νότης Μαριάς «συνεχίζεται η παράνομη
κράτηση δύο  Ελλήνων στρατιωτικών στις φύλακες υψί-
στης ασφαλείας της Αδριανούπολης στην Τουρκία. Είναι
μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ελληνική κοινή
γνώμη.
Κάνω έκκληση στο Σώμα και σε εσάς προσωπικά όλοι μαζί
με μια φωνή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαιτή-
σουμε από τις τουρκικές αρχές την άμεση απελευθέρωση
των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Θέλουμε την άμεση συμ-
παράστασή σας κύριε Πρόεδρε, το αναμένει όλη η κοινή
γνώμη, το αναμένουν οι γονείς των παλικαριών». 
Η παρέμβαση του Νότη Μαριά έγινε δεκτή με θερμά χειρο-

κροτήματα από την πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών,

καθώς επίσης και από τον παρευρισκόμενο Επίτροπο Γκίν-

τερ Έτινγκερ. 

Με αφορμή την παρέ-

λευση εξαμήνου από τη

βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ»

και τις συνεπακόλουθες

περιβαλλοντικές και οικο-

νομικές συνέπειες, ο βου-

λευτής Αττικής του

Ποταμιού Γιώργος Μαυ-

ρωτάς, κατέθεσε ερώτηση

προς τους Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων και Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

για τις σημαντικές καθυ-

στερήσεις στις αποζημιώ-

σεις των παράκτιων

αλιέων του Σαρωνικού.

Ενώ το αρμόδιο Υπουρ-

γείο απαγόρευσε για προ-

ληπτικούς λόγους την

αλιεία στην περιοχή του

Σαρωνικού μέχρι τις 31

Μαρτίου του 2018, δεν

επέδειξε την αντίστοιχη

σπουδή για τη διασφάλιση

των αποζημιώσεων των

παράκτιων αλιέων. Μια κα-

τηγορία επαγγελματιών

που έχουν πληγεί έντονα

από τις συνέπειες του πε-

ριβαλλοντικού ατυχήμα-

τος, και οι οποίοι

αγωνίζονται μέχρι και σή-

μερα για τη συγκέντρωση

των απαραίτητων δικαιο-

λογητικών για τη διεκδί-

κηση και λήψη της

αποζημίωσης. Μια διαδι-

κασία αρκετά γραφειοκρα-

τική καθώς αντί να έχουν

τη δημόσια διοίκηση

αρωγό στην προσπάθειά

τους, όπως και οι ίδιοι κα-

ταγγέλλουν, πολλά από τα

δικαιολογητικά ενώ είναι

ήδη κατατεθειμένα στις

αρμόδιες υπηρεσίες δεν

παρέχονται ή δεν διαβιβά-

ζονται.

Ο Γ. Μαυρωτάς τονίζει ότι

με την απαγόρευση της

δυνατότητας άσκησης αλι-

ευτικής δραστηριότητας

εν ισχύ, δεν φαίνεται να

έχει δρομολογηθεί συγ-

χρόνως κάποια πρωτοβου-

λία για την οικονομική

στήριξη των αλιέων στο

μεσοδιάστημα μέχρι την

τελική καταβολή της απο-

ζημίωσης, αδιαφορώντας

έτσι η Πολιτεία για την οι-

κονομική επιβίωση των

συγκεκριμένων επαγγελ-

ματιών οι οποίοι έχουν

φθάσει στα όρια αντοχής

τους.

«Κλίμα επικίνδυνου 
εφησυχασμού 

κι αποπροσανατολισμού»

Με αφορμή την προσπάθεια να αξιοποιηθούν, για τη

δημιουργία εντυπώσεων, διάφορες γενικόλογες κι

αόριστες δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ σχετικά με

τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και την

πολυήμερη κράτησή τους στις τούρκικες φυλακές,  η

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τονίζει ότι το

ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε την κράτησή

τους και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή τους. 

Αυτή η εξέλιξη συνιστά μέρος της κλιμάκωσης  της

τουρκικής επιθετικότητας. Η προσπάθεια της κυβέρ-

νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και των άλλων αστικών κομμά-

των να εναποθέσουν τις ελπίδες για την επιστροφή

των Ελλήνων στρατιωτών στις ιμπεριαλιστικές λυκο-

συμμαχίες, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στόχο έχει να καλ-

λιεργήσει κλίμα επικίνδυνου εφησυχασμού κι

αποπροσανατολισμού. 

Ο λαός μας πρέπει να επαγρυπνεί. Κανένας εφησυ-

χασμός, καμία εμπιστοσύνη στις ιμπεριαλιστικές ενώ-

σεις ΕΕ και ΝΑΤΟ. Άμεση απελευθέρωση των δύο

Ελλήνων στρατιωτικών.
Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Στον “βυθό” οι υποσχέσεις της Κυβέρνησης για

οικονομική στήριξη των αλιέων του Σαρωνικού» 
Eρώτηση του βουλευτή Γιώργου Μαυρωτά

Παρέμβαση για την

επιθετικότητα της

Τουρκίας

Στη συζήτηση για τα συμ-

περάσματα του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου, ο

ευρωβουλευτής της Λαϊ-

κής Ενότητας, Νίκος

Χουντής καταδίκασε την

πολιτικά υποκριτική στάση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

απέναντι στην Τουρκία.

Υπογράμμισε ότι η επιθετι-

κότητα της Τουρκίας δίνει

«έναυσμα για ένα νέο
κύμα στρατιωτικών εξοπλι-
σμών σε Ελλάδα και Τουρ-
κία, αφαιρώντας έτσι
σημαντικούς, για την ευη-
μερία των δύο λαών, πό-
ρους» και χαρακτήρισε ως

«πολιτικά υποκριτική» την

στάση της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, με δεδομένο ότι

«οι ευρωπαϊκές πολεμικές
βιομηχανίες συνεχίζουν να
πουλάνε όπλα στην Τουρ-
κία και που κερδίζουν τα
περισσότερα από την έν-
ταση μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας».
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΗΜΕΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΟΡΤΗΣ

15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Όταν ο καταναλωτής γίνεται υποκείμενο εκμετάλλευσης των

οποιωνδήποτε «lobby» της εξουσίας

Όταν δεν καλύπτεται ουσιαστικά από …τα ελεγχόμενα

«δήθεν» δικαιώματά του.

Όταν οι διαδικασίες απονομής «δήθεν» δικαιοσύνης, αποτε-

λούν γραφειοκρατικό πλεονέκτημα μιας «σάπιας» κρατικής μη-

χανής.

Όταν η «ασφάλεια» της  παροχής υπηρεσιών και των τροφί-

μων, γίνεται καθημερινά επισφαλής.

Όταν οι παραπλανητικές διαφημίσεις, καθημερινά αυξάνονται

με αποτέλεσμα, ο καταναλωτής να γίνεται «έρμαιο» των αε-

τονύχηδων εκμεταλλευτών.

Όταν ο καταναλωτής σε ποσοστό 95%, ουδέποτε «φιλτράρει»

τις σκουπιδοειδήσεις  της καθημερινότητας του.

Όταν το Τραπεζικό σύστημα μονοπωλιακός διαχειριστής του

Παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος, είναι ο ρυθμι-

στής της όποιας ποιότητας της ζωής του καταναλωτή.

Όταν το «όποιο» σύστημα υγείας γίνεται αντικείμενο διαφθο-

ράς της συντεχνιακής λειτουργίας των φορέων που «δήθεν»

το λειτουργούν.

Όταν σε εμπόλεμες ζώνες όπως στη Συρία καθημερινά πεθαί-

νουν από ασιτία 20-30 παιδιά.

Όταν πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν.

Όταν οι κύριες πηγές παραγωγής για την κάλυψη των διατρο-

φικών αναγκών του πλανήτη μολύνονται, καταστρέφονται.

Όταν τα τρόφιμα νοθεύονται, μεταλλάσσονται και βομβαρδί-

ζονται με χίλιες  δύο χημικές ουσίες.

Όταν η αφύσικη διατροφή και η υπερκατανάλωση εξακολου-

θούν να γίνονται τρόπος ζωής με όλα τα γνωστά επακόλουθα:

παχυσαρκία, καρκινογενέσεις, καρδιοπάθειες, υπέρταση, δια-

βήτης, δεν πρέπει να γιορτάζουμε, αλλά να θλιβόμαστε και να

διεκδικούμε καλύτερη ποιότητα ζωής όχι μόνο στις 15 Μαρτίου

αλλά καθημερινά.

ΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΤΟ ΠΑΚΟΕ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2015 – 2017

Τριάντα οκτώ χρόνια συνεχείς αγώνες και προσπάθειες,

τριάντα οκτώ χρόνια ερευνών και μελετών από το ΠΑΚΟΕ,

είναι τριάντα οκτώ χρόνια αδιάψευστων στοιχείων για τις νο-

θείες, γη ρύπανση – μόλυνση και την επικινδυνότητα των τρο-

φίμων και του τρόπου ζωής μας.

Το Τμήμα Καταναλωτή του ΠΑΚΟΕ έχει λάβει πάρα πολλές

καταγγελίες μέσα στη διετία 2015-2017. Έχει αξιολογήσει το

περιεχόμενό τους και έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψίες,

χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Έχει προβεί μάλιστα

και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να υπε-

ρασπιστεί την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Σε διάφορα δείγματα που πάρθηκαν από σημεία πώλησης

το 65% των δειγμάτων για όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε

νοθευμένο ή ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι δε ετικέτες στα

προϊόντα σε πολλά σημεία πώλησης κατά 25% ανύπαρκτες,

30% ελλιπείς και 20% αλλοιωμένες.

2. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ποσοστό 38% των δειγμά-

των βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και μολυσμένα με κο-

λοβακτηρίδια ενώ το 42% από αυτά είχαν σημαντική επιβά-

ρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης ένα 40% των δειγμάτων αυτών

νοθεύτηκε με λιγότερη περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γι-

αούρτια βρέθηκαν συντηρητικά και σε πολλά παγωτά η ανυ-

παρξία γάλακτος και η προσθήκη συνθετικών χρωμάτων.

Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη Φέτα που σερβίρεται σε τα-

βέρνες και εστιατόρια η οποία παρότι είναι cobi (φυτικά λι-

παρά) πωλείται σαν τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

3. Στα αλλαντικά σε ποσοστό 42% των δειγμάτων, η περιεκτι-

κότητα σε νιτρώδη και νιτρικά, βρέθηκε υψηλότερη 80% του

φυσιολογικού ορίου.

4. Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανήσεις του

καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά περιέχουν οι

συσκευασίες, που αναγράφουν  την φράση «φυσικός χυμός»,

ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών με

άρωμα από φρούτο και φλούδες εσπεριδοειδών ιδίως.

5. Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού σε πο-

σοστό 45% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη κατά 40%

από το επιτρεπτό όριο. 

6. Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες παρα-

τυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης

τους.  Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που αναγράφονται στις

ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους του Γενικού Χημείου του

Κράτους. Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλωμένων

νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Δεν θα πρέπει να ξεχά-

σουμε το μικροβιακό φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερό-

κοκκους που βρέθηκαν στα εμφιαλωμένα νερά.

7. Στα λαχανικά από εδαφολογικές έρευνες διαπιστώθηκε η

ύπαρξη φορτίου φυτοφαρμάκων και νιτρικών στο καλλιεργού-

μενο έδαφος και στις ρίζες τους.

8. Στο ψωμί βρέθηκαν 12 απαγορευμένα βελτιωτικά και προ-

σθετικά στο 25% των δειγμάτων.

9. Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό 60% των

δειγμάτων. Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα ανα-

φέρονται στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη

Για αυτό αναρωτιόμαστε όλοι: 15 Μαρτίου είναι μέρα γιορτής

και επιτευγμάτων ή μήπως θα έπρεπε να θεωρηθεί, μέρα έν-

τονου προβληματισμού και αντίστασης στις πολιτικές στρα-

τηγικές που αδιαφορούν για την ανθρώπινη υγεία και για το

περιβάλλον και ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τα “lobby”

της αισχροκέρδειας.
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ 
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μαραθώνος 104 
190 05 Ν.Μάκρη 
Μαραθώνας 9/3/2018
Αριθ. Πρωτ. 4154
Πληροφορίες:    Σ. Βασταρδή 
Τηλέφωνο :    22943 20 585
FAX:    22943 20555
email: promithies@marathon.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Μαραθώνος διενεργεί
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγω-
νισμό άνω των ορίων μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr,
για την προμήθεια τροφίμων και
λοιπών ειδών παντοπωλείου για το
Δήμο Μαραθώνος και για τα Νομικά
του Πρόσωπα, με συστημικό αύ-
ξοντα αριθμό: 54745. O προϋπολο-
γισμός του Διαγωνισμού είναι
331.731,71 ευρώ συμπεριλαμβανο-
μένου του Φ.Π.Α. (μη συμπεριλαμ-
βανομένης  της ομάδας Α-1.7
(τμήμα 6) η οποία αφαιρείται από
τον παρόντα διαγωνισμό προκειμέ-
νου να διενεργηθεί κατά παρέκ-
κλιση με απευθείας ανάθεση,
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρ-
θρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄147)).

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών είναι 10.04.2018 και
ώρα 23:59, η ημερομηνία αποσφρά-
γισης των προσφορών είναι
16.04.2018 και ώρα 10:00. Ειδικοί
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρ-
χουν. 
Η εγγύηση συμμετοχής είναι
2.831,52 Ευρώ για το σύνολο των
ομάδων (τμημάτων) του διαγωνι-
σμού (εκτός του τμήματος 6, ομά-
δας Α-1.7). Για τα ποσά των
εγγυήσεων ανά ομάδα (τμήμα) γί-
νεται αναφορά στη διακήρυξη. Οι
προδιαγραφές των ειδών αναφέ-
ρονται στην σχετική μελέτη (ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης). Η
παράδοση θα γίνει στις εγκαταστά-
σεις του Δήμου Μαραθώνος όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα έγ-
γραφα της σύμβασης. Δεν γίνονται
δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ.
την 06.03.2018. 
Περισσότερα στοιχεία και πληρο-
φορίες για τη διακήρυξη δίδονται
στο τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρμόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τμήμα Προμη-
θειών, διεύθυνση Λεωφ Μαραθώ-
νος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.

Μαραθώνας  09.03.2018
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής

Διαχείρισης & Διαφάνειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: 6Φ36ΩΞΚ_ΘΚ2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 16 /3/2018
Αρ. Πρωτ. 9457

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Παλλήνης
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για την υπηρε-
σία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩ-
ΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» του
Δήμου Παλλήνης, προϋπολογισμού
72.564,80€ εβδομήντα δύο χιλιάδων
πεντακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και
ογδόντα λεπτών, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α 24 % καλεί
ΤΜΗΜΑ I:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗ-
ΜΕΙΟ (-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλλήνης,
Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακας
Τηλέφ. πληροφοριών: 2106604719,
2106604655
Φαξ: 210-66.12.965
Email: n.kokotinis@0156.syzefxis.gov.gr
URL: www.pallini.gr
2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέ-
λεσης της υπηρεσίας: EL305

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜ-
ΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της σύμβα-
σης είναι Υπηρεσίες αποψίλωσης για
πυροπροστασία», αρ. μελ. υπηρ.
3/2018.
2. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
εκτέλεση υπηρεσιών στα πλαίσια των
δράσεων προετοιμασίας για την αντι-
πυρική περίοδο 2018, που αφορούν
την αποψίλωση από ξερά χόρτα σε μη
απόλυτα διαμορφωμένους κοινοχρή-
στους χώρους, στα πεζοδρόμια δια-
φόρων οδών, σε οικόπεδα της
διοικητικής περιφέρειας του Δήμου
Παλλήνης και σε χώρους που θα υπο-
δειχτούν από την Υπηρεσία του
Δήμου Παλλήνης, για την αποφυγή
πυρκαγιών εν όψει της καλοκαιρινής
περιόδου και σύμφωνα με τους

υπ΄αριθμ. πρωτ. 9427-16/3/2018
όρους διακήρυξης, (ΑΔΑ:6Π6ΗΩΞΚ-
ΒΞ1).
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφω-
νία για τις δημόσιες συμβάσεις και
είναι ενιαία. Δεν θα ληφθούν υπόψη
εναλλακτικές προσφορές.
3. Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 72.564,80€,
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Κωδικός CPV: Το CPV 77312000-0
Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριό-
χορτα.
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία
εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων της απόφα-
σης κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν.
4412/2016) καταρτίζεται από το Δήμο
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Η
προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας
ορίζεται για ένα έτος, αρχόμενης από
την επομένη της υπογραφής της σύμ-
βασης ή μέχρι την εξάντληση των
συμβατικών ποσοτήτων ή όποιο πε-
ριέλθει πρώτο, με δυνατότητα παρά-
τασης.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές
και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική
διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγ-
γύησης συμμετοχής, ποσού
1.170,40€ και σύμφωνα με τους
όρους διακήρυξης της παρούσης,
(ΑΔΑ: 6Π6ΗΩΞΚ-ΒΞ1).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την
υπογραφή της σύμβασης να προσκο-
μίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η
οποία ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης (προϋπολογισμός
υπηρεσίας) χωρίς να υπολογίζεται ο
Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τους όρους
διακήρυξης της παρούσης, (ΑΔΑ:
6Π6ΗΩΞΚ-Β1).
2.Δικαίωμα συμμετοχής :
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγω-
νισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα και σε περίπτωση ενώσεων
(φυσικών ή νομικών προσώπων) τα
μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα
σε: (άρθρο 25, Ν. 4412/2016) :α) σε
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κρά-

τος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυ-
ρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περί-
πτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμε-
ρείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέ-
ματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
3.Χρηματοδότηση: Οι παραπάνω ερ-
γασίες αποψίλωσης ήτοι, 72.564,80€
θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
οικ. έτους 2018 του Δήμου Παλλήνης
με Κ.Α. 15.6262.0002 σύμφωνα με την
υπ΄ αριθ. 107/2018 (ΑΔΑ: ΨΔ3ΛΩΞΚ-
Ζ2Θ) απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής.
Επιπρόσθετα ισχύουν η υπ΄ αριθμ.
78/7-3-2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΚΦΣΩΞΚ-Ρ4Μ) για
έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πί-
στωσης ποσού 72.564,80€ συμπερι-
λαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24% που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 15.6262.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομι-
κού έτους 2018, καθώς και η υπ' αριθ.
πρωτ. 8700 12/3/2018 Απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥΣΥΜ 694-
6/3/2018), (ΑΔΑ: Ψ9Β8ΩΞΚ-ΨΚΥ).

ΤΜΗΜΑ IV :
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
Ο διαγωνισμός θα συνοπτικός, με κρι-
τήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλό-
τερη τιμή) (άρθρο 86, Ν.4412/2016) η
οποία θα προκύπτει κατόπιν συμπλή-
ρωσης της επισυναπτόμενης φόρμας
της οικονομικής προσφοράς και τιμο-
λογίου μελέτης της διακήρυξης,
(ΑΔΑ: 6Π6ΗΩΞΚ-ΒΞ1 ). Ο διαγωνι-
σμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο
Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας Τ.Κ.
15344) την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έναρ-
ξης αποδοχής προσφορών και ώρα
λήξης αποδοχής προσφορών 10:30
π.μ. όπου και θα αρχίζει η διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών. Οι
υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν
τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή
μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκ-
προσώπου στην επιτροπή διενέργειας
του διαγωνισμού, η οποία θα τις απο-

σφραγίσει.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευ-
χών του διαγωνισμού:
1.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του
διαγωνισμού:
Το σύνολο των τευχών του διαγωνι-
σμού βρίσκονται αναρτημένα στην
πλατφόρμα του (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: http://www.
pallini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη,
άμεση και πλήρης πρόσβαση.
2. Αιτήματα παροχής συμπληρωματι-
κών πληροφοριών – διευκρινίσεων:
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα
βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύνα-
ψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, μπορούν
να γίνονται με συνδυασμό ταχυδρομι-
κών ή άλλων κατάλληλων μέσων και
ηλεκτρονικών μέσων.
3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγω-
νισμού:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δη-
μαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρα-
κας Τ.Κ. 15344) την 30η Μαρτίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.μ. έναρξης αποδοχής προ-
σφορών και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών 10:30 π.μ.
Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να
είναι συνταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.
4. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6)
μήνες από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού.
5. Δημοσιεύσεις:
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ-
ΔΗΣ). Η προκήρυξη (περίληψη της πα-
ρούσας Διακήρυξης) όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε 1
εφημερίδα, (Εβδόμη). Η Διακήρυξη θα
καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL) : www.pallini.gr
στην διαδρομή: Νέα και Ανακοινώσεις
– Ανακοινώσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΒΔΟΜΗ
20 χρόνια αδιάκοπη, παρουσία στα περίπτερα, 

στα καφέ, σε φούρνους, σε Δήμους
Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας.

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

Eκεί που άνοιξε έκλεισε!!!

Με χαρές και πανηγύρια και πολλές αναβολές, ανα-

κοίνωναν το άνοιγμα της πλατφόρμας “Εξοικονόμηση

κατ’ οίκον”, και την άνοιξαν την Πέμπτη 8 Μαρτίου,

για να την κλείσουν πάλι λόγω των πολλών εκ νέου

προβλημάτων που παρουσιάστηκαν!

Έτσι «παγώνει» η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ» λόγω των

τεχνικών προβλημάτων στην ηλεκτρονική πλατ-

φόρμα., παρ’ ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι πάρα πολ-

λοί, αφού όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο σε διά-

στημα λίγων ωρών προσπάθησαν 1,5 εκατομμύριο

πολίτες να κάνουν αίτηση, αλλά εις μάτην.

Η υποβολή αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ξεκινήσει σταδιακά

από τις 19 Μαρτίου ανά Περιφέρεια. 

Ο πάντα εύθυμος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Γιώργος Σταθάκης, ζήτησε συγγνώμη από τους

πολίτες και δεσμεύθηκε(!) ότι «η διαδικασία υποβο-
λής αίτησης θα ομαλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό».

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΕΒΕΑ: ΕΝΑΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στο Ε.Β.Ε.Α. λειτουργεί Μόνιμη Θεσμική Διαιτησία

προσφέροντας σε όλες τις επιχειρήσεις έναν εναλ-

λακτικό τρόπο επίλυσης εμπορικών διαφορών, χωρίς

τις καθυστερήσεις και την υπερβολική τυπικότητα

των τακτικών δικαστηρίων, με έκδοση αποφάσεων σε

μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχει δυνατότητα επιλο-

γής  διαιτητών από σχετικό κατάλογο που περιλαμ-

βάνει Καθηγητές Νομικής, Δικαστικούς λειτουργούς,

έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους αλλά και

εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων, ώστε

να παρέχεται η δυνατότητα διορισμού Διαιτητή ανά-

λογα με τη φύση της κρινομένης υπόθεσης. 

Πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα

Διαιτησιών του Ε.Β.Ε.Α. τηλ.: 210 3624341 & 210

3382310, fax: 210 3624341, e-mail: arbitrary@acci.gr.

Χορήγηση ασφαλιστικής

ικανότητας σε ελεύθερους

επαγγελματίες

Αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής

ικανότητας, αλλά και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης προ-

βλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του

υπουργείου Οικονομίας. 

Ειδικότερα, βάσει αυτής μη μισθωτοί (ελεύθεροι επαγ-

γελματίες) αποκτούν πλέον ασφαλιστική ικανότητα,

εφόσον έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ τις ελάχιστες ει-

σφορές από 1/1/2017, ακόμη και αν έχουν χρέη προ του

2016. Ωστόσο, προβλέπεται και ότι από 1/3/2019 αυξά-

νονται σε 75 από 50 οι αναγκαίες ημέρες ασφάλισης,

προκειμένου μισθωτός να έχει ασφαλιστική κάλυψη. 

Για φέτος η ικανότητα και κυρίως η κάλυψη θα δίνονται

για όλους με τη συμπλήρωση 50 ημερών εργασίας εντός

του 2017.

ZΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας κοντά

στον Ιππόδρομο, θέση Αγ. Τριάδα, Μονοκατοικία δύο

υπνοδωματίων, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - τζάκι, με

κήπο φυτεμένο 1,5 στρέμματος.

Πληροφορίες τηλ. 6980099862 κ. Βασίλης

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  στο  ΖΟΥΜΠΕΡΙ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ κοντά στην παραλία  - 25τμ   και

έτερο  90τμ -  επί  του κεντρικού δρόμου ΑΕΡΟ-

ΠΟΡΙΑΣ,  για οποιαδήποτε  χρήση και άδεια υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    6931955825.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο, σε καλή κατάσταση,

για μητέρα δύο παιδιών και τιμή από 1000 έως

4000 ευρώ. Τηλ. 210 8994.116.

Πρακτικοί Νοσοκόμοι-Νοσοκόμες για πλήρη απασχό-

ληση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος

Οδηγός» στη Βάρη. Παρέχονται, μεταξύ άλλων, εκπαί-

δευση, μισθός ανώτερος της γενικής συλλογικής σύμ-

βασης, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτικές

επαγγελματικής εξέλιξης. Δεν χρειάζεται προϋπηρε-

σία. E- mail: jobs@aktios.gr, 2169001034.

ΖΗΤΑΕΙ Κυρία ζητεί εργασία σε ηλικιωμένη κυρία

όχι κατάκοιτη για συντροφιά, περιπάτους και εξωτε-

ρική εργασία, στις περιοχές Βούλας, Βουλιαγμένης,

Βάρης, Βάρκιζας, Λαγονήσι & Σαρωνίδα.

Τιμές προσιτές. Τηλ. 6949630593.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

στα πεταχτά

Μονώσεις, Υγρασίες παντός είδους

μικρομαστορέματα

O ΜΑΣΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 

ΤΗΛ. 6977729300

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                   
Μαρκόπουλο       9-3-2018
Αρ. Πρωτ.   360 
ΕΡΓΟ: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ-
ΤΟΦΟΡΩΝ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
57475,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσο-
γαίας: Διακηρύσσει συνοπτικό διαγω-
νισμό, με ενσφράγιστες προσφορές
και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χα-
μηλότερη προσφορά για την παροχή
υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», προϋπο-
λογισμού δαπάνης 57475,00€ πλέον
ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
7/2018 θεωρημένη μελέτη του Δήμου
Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα
γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νο-

μοθεσία Ν4412/2016 καθώς και τις
λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγ-
κυκλίους.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γρα-
φεία του Δήμου Μαρκοπούλου Με-
σογαίας την  30η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πμ
– 11:00πμ (πέρας κατάθεσης προ-
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής.
Στον Διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία καλύ-
πτουν τα ζητούμενα της υπ αριθμ
7/2018 μελέτης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν το τεύχος της μελέτης και
των όρων της διακήρυξης από το
κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δη-
μοσίων συμβάσεων ή από το γρα-
φείο προμηθειών του Δήμου και να
ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Βορριά Μαρία  
Τηλ: 213 2030636 - Fax : 2132030630
e-mail : vorria@dionysos.gr
Άγιος Στέφανος, 16/03/2018
Αριθ. Πρωτ: 10486

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ANOIK-
TOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΣΤΙΚΩΝ& ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑ-
ΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ, 
Διακηρύσσει δημόσιο ανοικτός ηλε-
κτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο αξιο-
λόγησης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
για την παροχή υπηρεσιών  «Υλοποί-
ησης Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών
Δράσεων Επιμόρφωσης στον Δήμο
Διονύσου», συνολικής προϋπολογιζό-
μενης αξίας 190.000,00€ συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ - CPV: 79952100-3
ΑΔΑΜ: 18REQ002699016, όπως αυτά
προσδιορίζονται με την 01/2018 με-
λέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοι-

νωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολι-
τισμού & Αθλητισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί
με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολή προ-
σφορών: 19/03/2018
Καταλυτική ημερομηνία  υποβολής
προσφορών 13/04/2018 και ώρα
15:00μμ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε
2% επί του συνόλου της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης της μελέτης
χωρίς Φ.Π.Α.  με λήξη ισχύος του-
λάχιστον για επτά (7) μήνες από
την επομένη της καταλυτικής ημε-
ρομηνίας υποβολής προσφορών. Η
εγγύηση πρέπει να απευθύνεται
στο Δήμο Διονύσου. 
Αντίγραφα της διακήρυξης, της με-
λέτης και πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να λάβουν από
την ιστοσελίδα του Δήμου
(www.dionysos.gr). Αρμόδιος υπάλ-
ληλος Βορριά Μαρία  (τηλ.
2132030636) 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίλη-
ψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ 

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΕΥΡΥΑΛΗ ΒΟΥΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος “Ευρυάλη

Βούλας” καλεί στην τακτική Ετήσια Γενική Συνέ-

λευση, την Τρίτη 27 Μαρτίου, ώρα 7.30 μ.μ. στην

αίθουσα εκδηλώσεων του Παιδικού Σταθμού

(Οδυσσέως και Πανός) στη Βούλα.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Ιωάννα Καπετανάκου

Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια 
Ειδίκευση στη συστημική-οικογενειακή

ψυχοθεραπεία 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9957218- 6987283111
e-mail: iwannakap@gmail.com

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  πρωί & απόγευμα

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ MD.Msc
Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝ.ΕΚΠΑ

EΠΙΣΤ/ΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

Διγενή 18, Βούλα
Τηλ.: 210 64.64.791, κιν. 6939.005.001

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΙΑΣΩΝ Α. ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ

Ορθoπεδικός - Χειρουργός
Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”

Διγενή 12 & Βασ. Παύλου Βούλα 

Τηλέφωνα 210 8992731, κιν. 6932915787

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ

καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική

εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από τις 8 το

πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό είναι πριν

πάτε, να ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να μην τα-

λαιπωρείστε.

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
Γενικός ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΖΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Χειρουργική: ΜΑΣΤΟΥ - ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ -

ΠΡΩΚΤΟΥ - Λαπαροσκοπική ΚΗΛΩΝ - XOΛΗΣ

Βιορρυθμιστική Ιατρική:  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ,  

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ, 

ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΩΝ & ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ.

Οζονοθεραπεία: Συστηματική & τοπική (ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ, 

ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΕΣ, ΝΕΥΡΑΛΓΙΕΣ, ΠΡΟΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ) 

Δέχεται με ραντεβού: 6944558101

Ιατρείο: Γλυφάδα, Αγγ. Μεταξά 11 (1ος όροφος)

Τηλ. 2111838124, www.skarlatos-surgeon.gr

Θεωρείται «πηγή» της κάθε ασθένειας και εχθρός

σώματος και ψυχής. «Κλειδί» θεραπείας η επανασύν-

δεση με τον εαυτό μας.

«Η ενασχόλησή μας διαρκώς με το παρελθόν αλλά
και το μέλλον, μας κάνει να χάνουμε την επαφή με
το παρόν μας», τονίζει η Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύ-

τρια Αγγελική Πετροπούλου αναφερόμενη στην κα-

ταλυτική επίδραση που έχει το στρες στη ζωή μας,

αποτελώντας «πηγή» για ένα πλήθος ασθενειών που

ταλαιπωρούν τόσο το σώμα, όσο και την ψυχή.

Το στρες δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι το

αποτέλεσματης αλληλεπίδρασης του οργανισμού

μας με τα εξωτερικά ερεθίσματα και με το εσωτερικό

μας περιβάλλον, σωματικό και ψυχικό.

Η επίπτωση του χρόνιου στρες είναι η απορρύθμιση

του PNEI  (ψυχο-νευρο-ενδοκρινο-ανοσολογικού συ-

στήματος), προκαλώντας φλεγμονές, κόπωση, χρό-

νιο πόνο, κατάθλιψη και αυτοάνοσα νοσήματα.

Πλέον στη θεραπευτική φαρέτρα του ψυχιάτρουέ-

χουν προστεθεί προγράμματα και πρακτικές, όπως η

διαχείριση του στρες με ενσυνειδητότητα, επιδιώ-

κοντας την εξισορρόπηση της σχέσης μας με τον ίδιο

μας τον εαυτό.

Εστιάζοντας τις θεραπευτικές της προσεγγίσεις κυ-

ρίως στην επανασύνδεση με τον εαυτό μας, εκπαι-

δεύεται ο ασθενής στο να ακούει παραγωγικά το

σώμα και τα μηνύματα που αυτό εκπέμπει.

Αυτό θα του επιτρέψει  να ανταποκριθεί με πιο ήρεμο

τρόπο στις δυσκολίες του παρόντος, προστατεύον-

τας τη σωματοψυχική του υγεία και διευκολύνοντας

την προσαρμογή του σε κάθε δύσκολη ή αντίξοη συν-

θήκη. 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

“Πηγή” κάθε ασθένειας το στρες!
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Σίλφιο: το αρχαιότερο αντισυλληπτικό!
Διάφορες αντισυλληπτικές μέθοδοι ήταν γνωστές

κατά την αρχαιότητα, ενώ στην αρχαία ελληνική ια-

τρική γραμματεία περιγράφεται εκτενώς η χρήση αν-

τισυλληπτικών ουσιών. Από τις πιο χαρακτηριστικές

περιπτώσεις είναι αυτή του φυτού σίλφιου. Πρόκειται

για ένα ενδημικό είδος βοτάνου της περιοχή της Κυ-

ρήνης, στη Βόρειο Αφρική, συγγενές με το μάραθο ή

το σέλινο, το οποίο καλλιεργείτο σε ευρεία κλίμακα

λόγω της διαδεδομένης αντισυλληπτικής και θερα-

πευτικής του δράσης.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Απόλλωνας χάρισε το

φυτό στους αρχαίους Έλληνες θέλοντας να τους δω-

ρίσει κάτι για το οποίο θα τον θυμούνταν για πάντα.

Η ευρεία θεραπευτική χρήση του σίλφιου περιγράφε-

ται ήδη από τον Ιπποκράτη (460-377 π.Χ.), τον Σω-

ρανό τον Εφέσιο (98-138 μ.Χ.), τον Διοσκουρίδη

(40-90 μ.Χ.) αλλά και από πολλούς άλλους αρχαίους

Έλληνες και Ρωμαίους ιατρούς. Σχετικά με την ιστο-

ρία του φυτού, αναφορές υπάρχουν στους αρχαίους

Αιγύπτιους και στη Μινωική Κρήτη. Η συστηματική

καλλιέργεια του σίλφιου ξεκίνησε περίπου το 630

π.Χ. στην περιοχή της Κυρήνης, όπου οι Θηραίοι ίδρυ-

σαν αποικία. Ονομάστηκε δε έτσι η περιοχή από την

πηγή Κύρη που ήταν αφιερωμένη στον Απόλλωνα.

Ήταν τόσο σημαντικά τα οικονομικά οφέλη από το εμ-

πόριο του σίλφιου, ώστε επί σειρά ετών απεικονίζεται

και στα νομίσματα της Κυρήνης. Χαρακτηριστικά, σε

κύλικα από τη Λακωνία του 560 π.Χ,. απεικονίζεται ο

Βασιλιάς της Κυρήνης Αρκεσίλαος Β΄ να επιστατεί

την συλλογή του φυτού. Οι σπουδαίες θεραπευτικές

ιδιότητες του σίλφιου αναφέρονται από το Θεόφρα-

στο τον Ερέσιο (371-286 π.Χ.) και τον Διοσκουρίδη

ως «Ηράκλεια Πανάκεια».

Οι αντισυλληπτικές του ιδιότητες αναφέρονται εκτε-

νώς σε συγγράμματα του Διοσκουρίδη, ο οποίος μά-

λιστα προτείνει και τη χρήση του ως αμβλωτικό.

Στους ρωμαϊκούς χρόνους, ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος

(23-79 μ.Χ.) αναφέρει ότι το σίλφιο μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για «την απομάκρυνση των υγρών που εκ-

κρίνονται στην εμμηνόρροια». Εκτός, όμως, από την

ευρεία θεραπευτική του χρήση το σίλφιο αποτελούσε

στην αρχαιότητα εξαίρετο είδος καρυκεύματος αλλά

και αρώματος. Ο χυμός του εχρησιμοποιείτο από

τους αρχαίους Έλληνες στη μαγειρική, ενώ αργότερα

οι Ρωμαίοι έτρωγαν και τις ρίζες του, τις οποίες δια-

τηρούσαν σε ξύδι. Ενδεικτικό της αξίας που είχε το

σίλφιο είναι το γεγονός ότι το κρέας των ζώων που

είχαν τραφεί με το φυτό αυτό, ήταν περιζήτητο, αφού

πίστευαν πως είναι θρεπτικότερο και πιο εύγευστο. Ο

φιλόσοφος Ξενοκράτης (396-314) αναφέρει για το

μαγείρεμα των οστρακοειδών: «Τα καθαρίζουμε, τα

ξεπλένουμε και περιχύνουμε με κυρηναϊκό σίλφιο,

απήγανο, άλμη και ξίδι ή φρέσκια μέντα σε ξίδι και

γλυκό κρασί». Επίσης, στο έργο του «Δειπνοσοφι-

σταί» ο Αθηναίος (2ος μ.Χ.) αναφέρει πως έτρωγαν

παστό ψάρι, μαριναρισμένο με κρασί, λάδι και σίλφιο.

Στους ρωμαϊκούς χρόνους, ο γνωστότερος γαστρο-

νόμος της εποχής Καίλιος Απίκιος (4ος μ.Χ.) στο μνη-

μειώδες σύγγραμμα του «Περί μαγειρικής»,

περιλαμβάνει σχεδόν σε όλες τις συνταγές του, τη

χρήση του σίλφιου ως καρύκευμα. 

Δυστυχώς, η αλόγιστη καλλιέργεια του βοτάνου σε

συνδυασμό με τον απόλυτα ενδημικό χαρακτήρα του,

οδήγησε σύντομα στην εξαφάνιση του είδους. Σύμ-

φωνα, μάλιστα με τον Πλίνιο, ο τελευταίος που μπό-

ρεσε να γευτεί το βότανο αυτό ήταν ο αυτοκράτορας

Νέρωνας (37-68 μ.Χ).

Ι.Ε. Γραμματικάκης (Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλι-

νική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών «Παθολογία της κύησης» ΠΓΝ «Αττικόν), Μ. Κα-

ραμάνου (Ιστορία της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστη-

μίου Κρήτης), Α. Κάτσακα(Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική

Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών «Παθολογία της κύησης» ΠΓΝ «Αττικόν), Γ. Σα-

λαμαλέκης ((Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ια-

τρική Σχολή ΕΚΠΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Παθολογία της κύησης» ΠΓΝ «Αττικόν), Γ. Ανδρούτσος

(Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών).

http://www.armonia-zoi.gr

. . . γ ια την υγειά μας

Social Media-

Digital Marketing

Δωρεάν Εκπαίδευση

Το 1/5 των αναπηριών παγκοσμίως οφείλεται σε

ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα. Στην Ευ-

ρώπη μόνο, 44 εκατομμύρια εργαζομένων έχουν να

αντιμετωπίσουν το θέμα της εργασίας και των ρευ-

ματικών παθήσεων. 60% των μόνιμων απουσιών από

την εργασία οφείλεται σε αυτές.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στοχεύει στην επίτευξη της επανεκ-

παίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με ρευματικά

νοσήματα, όταν πρέπει να αλλάξουν το είδος της

εργασίας τους λόγω του νοσήματός τους, αλλά και

σε άτομα κυρίως άνεργα που νοσούν.

Στο πλαίσιο  αυτό η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. σε συνεργασία με

το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης και Και-

νοτομίας και την Joint Group ΚοινΣεπ, πρόκειται να

εκπαιδεύσει τα πρώτα 20 άτομα στις τεχνολογίες

των Social Media and Digital Marketing εντελώς δω-

ρεάν, με σκοπό να αποκτήσουν ένα ακόμα εφόδιο

που θα τους κάνει ανταγωνιστικούς στην αγορά ερ-

γασίας.

Tα πρώτα 20 άτομα θα εκπαιδευτούν σε βασικές δε-

ξιότητες που αφορούν τα παρακάτω:

Digital Marketing and branding, Digital Strategy and

Planning, Social Media advertising, Email and Mobile

Marketing

Digital Selling Skills, SEM

Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 4 συνεχόμενων ημε-

ρών και θα ξεκινήσουν στις 16 Απριλίου με ώρα διε-

ξαγωγής τους από τις 10.00 – 2.00.

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τη γραμμα-

τεία της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. στο τηλ. 210 8847268.

Τα μαθήματα απευθύνονται  αποκλειστικά για τα

μέλη της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α..
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Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ βρά-

βευσε τις αθλήτριες και τους αθλητές της, που κατέκτη-

σαν χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια, στα

Πανελλήνια Πρωταθλήματα στίβου Παμπαίδων Α/Πανκο-

ρασίδων Α, Παίδων/Κορασίδων, Εφήβων/Νέων και Αν-

δρών/Γυναικών, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της

αγωνιστικής χρονιάς 2017. 

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2018,

στον Πολιτιστικό Πολυχώρο "Γαλαξίας" του Δήμου Νέας

Σμύρνης.

Από το Γ.Σ. Γλυφάδας βραβεύθηκαν οι:

1. ΚΑΛΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ

2. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ

3. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

6. ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

7. ΞΕΝΑΚΗ ΙΣΙΔΩΡΑ

Βραβεύθηκαν οι αθλητές του Γ.Σ.

Γλυφάδας από τον ΣΕΓΑΣ 

Οι επιχορηγήσεις των αθλητικών

Σωματείων αποφασίστηκαν από το

Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β, μετά

τον απολογισμό ενός εκάστου Σω-

ματείου, με τα αποδεικτικά στοιχεία

χρήσης των προηγούμενων επιχο-

ρηγήσεων. Οι επιχορηγήσεις γίνον-

ται κάθε χρόνο και οι φετινές είναι

περίπου ανάλογες με τις περισινές.

Συγκεκριμένα θα λάβουν:  

NAOBΒ 22.000

NOB 22.000

ΠΟΦΕΑ 5.000

AΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 22.000

Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006 9.000

ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ 22.000

ΠΡΟΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 22.000

ΝΑΟΒ 22.000

ΝΟΚΒ 12.000

Α.Ο. ΛΕΥΚΑΡΟΣ 22.000

ΘΕΤΙΣ 22.000

ΑΚΟΒΒ 22.000

ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 22.000

Εμειναν να συζητηθούν στην επό-

μενη συνεδρίαση οι αιτήσεις των πα-

ρακάτω συλλόγων, με θετικό

πρόσημο πάντως: 

ΑΟΒ, Αμαζόνες Βάρης, Α.Γ.Σ. Με-

νάλκης και ΑΟ Διλόφου.

Επιχορήγηση έλαβε και η Μητρό-

πολη Γλυφάδας, Ελληνικού και 3Β,

δηλαδή τριών Δήμων για τις οκτώ

αθλητικές ενορίες που διαθέτει. 

Η Μητρόπολη, σημειωτέον ότι είχε

λάβει ήδη μία επιχορήγηση, με το

σκεπτικό να βοηθούν οι άποροι που

προσφεύγουν σ’ αυτήν, ύψους

40.000 ευρώ. Δεν γνωρίζουμε αν

έχει λάβει παρόμοιες επιχορηγήσεις

από τους άλλους Δήμους που που

δραστηριοποιείται.

Το κοινωνικό έργο της εκκλησίας,

όμως θα έπρεπε να το έχει αναλάβει

ο Δήμος με την Κοινωνική του Υπη-

ρεσία και τα κονδύλια αυτά να εμ-

πλουτίσουν τη δράση της, διότι και

μόνον με το σκεπτικό ότι στην εκ-

κλησία προσφεύγουν μόνο οι χρι-

στιανοί ορθόδοξοι, υπάρχει μία

ανισοροπία...

Με την επιχορήγηση της Μητρόπο-

λης πάντως διαφώνησαν οι δημοτι-

κοί σύμβουλοι Θ. Ματόπουλος

(ΡΙΚΙΠ) και της πλειοψηφίας η τ.

πρόεδρος του Δ.Σ Λυδία Αργυρο-

πούλου.

Μεγάλη διάκριση κατάφερε

η ομάδα, μαθητών του 2ου

Λυκείου Βούλας, της επι-

τραπέζιας αντισφαίρισης,

κατακτώντας την 2η θέση

στο Πανελλήνιο Σχολικό

Πρωτάθλημα που έγινε

στην Πάτρα.

Το σχολείο, συνέχισε την

παράδοση διακρίσεων στα

σχολικά πρωταθλήματα,

αφού έχει κατακτήσει και

άλλα μετάλλια σε ομαδικό

και ατομικό επίπεδο.

Το σχολείο εκπροσώπησαν

οι μαθητές Ιάσονας Κορδούτης, Δημήτρης Σιδηρόπουλος, Γιώργος Τσαβλίρης και Παναγιώτης Κουρής.

Συνοδός τους ήταν, μητέρα του σχολείου, και παλιά πρωταθλήτρια επιτραπέζιας αντισφαίρισης η Διάνα Ζέρ-

διλα.

2η θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό 

Πρωτάθλημα αντισφαίρισης

Επιχορηγήσεις Αθλητικών Σωματείων στα 3Β

Πολλές οι επιτυχίες των Ελλήνων χιονο-

δρόμων στους αγώνες στο εξωτερικό.

Μετάλλια από τους Νίκο Τζιόβα και

Γιάννη Αντωνίου στην Σερβία, πολύ καλή

επίδοση από τον Απόστολο Αγγέλη στην

Φινλανδία. 

Το χρυσό μετάλλιο με ατομικό ρεκόρ

βαθμών κατέκτησε ο Νίκος Τζιόβας

στον διεθνή αγώνα στην Στάρα Πλάνινα

της Σερβίας. Με συνολικό χρόνο 1:30.06

και 28,55 βαθμούς FIS o πρωταθλητής

του ΑΛΠΙΣ έκανε την καλύτερή του εμ-

φάνιση στο αγώνισμα της τεχνικής κα-

τάβασης. 

Εξαιρετική παρουσία είχε επίσης ο Γιάν-

νης Αντωνίου, ο οποίος διακρίθηκε σχε-

δόν σε όλα τα αγωνίσματα.  Στο

αγώνισμα του σύνθετου αλπικού κέρ-

δισε δύο χάλκινα μετάλλια σε ισάριθ-

μους αγώνες με πολύ καλές επιδόσεις.

O Ευρυτάνας πρωταθλητής κέρδισε και

το αργυρό μετάλλιο και στο αγώνισμα

της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης με

πολύ καλή συγκομιδή βαθμών.

Την καλύτερη επίδοση του στους αγώ-

νες των Παγκοσμίων Κυπέλλων διάθλου

πραγματοποίησε ο Απόστολος Αγγέλης

στο Κοντιολάχτι της Φιλανδίας. Ο Έλλη-

νας πρωταθλητής πήρε μέρος στο αγώ-

νισμα των 10 χλμ. και τερμάτισε στην

82η θέση ανάμεσα σε 100 αθλητές.

Καλές οι εμφανίσεις των Ελλήνων

χιονοδρόμων σε Σερβία και Φινλανδία
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...στο κύλισμα της μπάλας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ SUPER LEAGUE

Bαρύ το κατηγορητήριο 

για τον ΠΑΟΚ

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον ΠΑΟΚ

σχετικά με τα όσα έγιναν στο γήπεδο της Τούμπας την

περασμένη Κυριακή, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που διακό-

πηκε, όπως το γνωστοποίησε η Πειθαρχική Επιτροπή της

Super League, καλώντας τις δύο ΠΑΕ για απολογία,

σχετικά με την είσοδο των διοικητικών παραγόντων του

στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και τις απειλές του τεχνι-

κού διευθυντή, Λιούμπος Μίχελ, προς τον διαιτητή Κο-

μίνη βάσει των όσων ορίζει το άρθρο 19 του Πειθαρχικού

Κώδικα της ΕΠΟ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει βα-

ριές ποινές, που εκτός της αφαίρεσης βαθμών, της διε-

ξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, του χρηματικού

προστίμου, φτάνουν μέχρι τον υποβιβασμό (κυρίως για

τις απειλές). Αντίθετα η ΑΕΚ εγκαλείται λόγω της έν-

στασης του ΠΑΟΚ για το φύλλο αγώνα.

FIFA - UEFA: Συζητήσεις υπό τη «σκιά» της απειλής

Συνάντηση με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βα-

σιλειάδη και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένο

είχε ο Αυστριακός Χέρμπερτ Χούμπελ, επικεφαλής του

κλιμακίoυ των FIFA - UEFA που ήρθε στην Ελλάδα για

συζητήσεις μετά τα τελευταία γεγονότα στο ελληνικό

ποδόσφαιρο. Ο Χούμπελ γνωστοποίησε την ενόχληση

των FIFA - UEFA για τα γεγονότα, τονίζοντας πως η πα-

ρουσία του κλιμακίου προς το παρόν έχει σκοπό συζη-

τήσεις και όχι αποφάσεις. Εσπευσε πάντως να

προσθέσει ότι, με βάση τα όσα γίνονται, η απειλή του

αποκλεισμού των ελληνικών ομάδων από τις διεθνείς

διοργανώσεις φαντάζει πιο κοντά από ποτέ.

FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Ανατροπή με Χάρις, πρόκριση με Πάντερ

Με πρωταγωνιστή τον Χάρις, που πραγματοποίησε

σπουδαία εμφάνιση, σημειώνοντας 36 πόντους, και με

ένα καθοριστικό τρίποντο του Πάντερ στα τελευταία

δευτερόλεπτα, η ΑΕΚ ανέτρεψε τη διαφορά των 10 πόν-

των με την οποία είχε χάσει στον πρώτο αγώνα στο

ΟΑΚΑ (98-88), νίκησε τη Νίμπουργκ στην Τσεχία με 93-

82 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του FIBA Champi-

ons League. Η «Ενωση», αν και είχε τον έλεγχο του

αγώνα στο πρώτο μέρος (21-22 στο 10', 40-42 ημί-

χρονο), αιφνιδιάστηκε από την τσεχική ομάδα στην 3η

περίοδο και έμεινε αρκετά πίσω στο σκορ μέχρι το 27'

(64-56). Από εκείνο το σημείο και μετά, όμως, και ιδιαί-

τερα στο 4ο δεκάλεπτο (με επιμέρους 29-14), η ΑΕΚ με

μπροστάρη τον Χάρις και με βελτιωμένη άμυνα κατά-

φερε να «προσπεράσει» με 90-80 λίγο πριν το φινάλε.

Το τελευταίο ενάμισι λεπτό ήταν «θρίλερ», αφού η Νίμ-

πουργκ μείωσε σε 90-82, ωστόσο το εύστοχο τρίποντο

του Πάντερ έφερε τη διαφορά στους 11 πόντους, δίνον-

τας στην ΑΕΚ την πρόκριση στα προημιτελικά. Εκεί θα

αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Στρασμπούρ -

Νεπτούνας.

Το διαχρονικό παραμύθι της εξυγίανσης...

Κάθε φορά που το φίλαθλο κοινό δοκιμάζεται από ένα

ακόμα επεισόδιο στα γήπεδα, θεσμικοί παράγοντες του

κράτους αλλά και του ποδοσφαίρου σπεύδουν να δι-

καιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, κοπανάνε το παρα-

μύθι της εξυγίανσης, πασπαλισμένο με κορόνες

παντεσπάνι περί πάταξης της βίας, περί σύγκρουσης

με τις παράγκες και τα αφεντικά τους και άλλα τέτοια

νόστιμα, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να πάει

αφάγωτο το γλυκό. Στόχος να δημιουργήσουν προ-

σμονή και ελπίδα να δοθεί παράταση και να αποκατα-

στήσουν τη χαμένη αξιοπιστία του ποδοσφαίρου που

υπηρετούν. Μάταια όμως. Μετά από μια σύντομη πε-

ρίοδο ύφεσης, τα φαινόμενα σήψης εμφανίζονται και

πάλι στο προσκήνιο. Και μάλιστα με τρόπο πιο δυνα-

μικό. Το νούμερο των εμπλεκόμενων και διαπλεκόμε-

νων μερών μεγαλώνει, προσθέτοντας στην εξίσωση

της διαφθοράς θεσμικούς και εξωθεσμικούς παράγον-

τες του Αθλητισμού, μέχρι και σκοτεινούς τύπους της

νύχτας και του υποκόσμου. Χίλιοι καλοί χωράνε, όταν

πλέον ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Σ' ένα τέτοιο περιβάλ-

λον και κάτω από τέτοιες συνθήκες, είναι αδύνατον

ένα άθλημα να αναπτυχθεί και να ανθίσει. Το ζήτημα

είναι φυσικά σε ποιο πλαίσιο αξιών αναπτύσσεται το

άθλημα στη χώρα μας και το πλαίσιο αυτό είναι από-

λυτα συνυφασμένο με ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοι-

κονομικό σύστημα...  

Πρωταγωνιστές στο παραμύθι είναι δύο: Ο ένας είναι

η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση, και ο άλλος είναι οι

θεσμικοί εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου (Super League,

ΕΠΟ κ.ά.) και οι πρόεδροι με τους παράγοντες. Να ξε-

κινήσουμε από τους δεύτερους, για να καταλήξουμε

στους πρώτους. Οι παράγοντες του ελληνικού ποδο-

σφαίρου των μεγάλων ομάδων, οι λεγόμενοι «παρά-

γοντες πρώτης γραμμής», προέρχονται από

επιχειρηματικούς κύκλους. Οι δραστηριότητές τους

αναπτύσσονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτε-

ρικό. Κανένας απ' αυτούς δεν πήρε την απόφαση να

γίνει ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ με ανιδιοτελή κριτήρια. Κα-

νέναν δεν τον οδήγησαν η αγάπη και το συναίσθημα

για την «ομάδα της καρδιάς του». Δεν είναι τυχαίο ότι

ορισμένοι επέλεξαν τη χρονική περίοδο για να πάρουν

στα χέρια τους την ιδιοκτησία μιας ΠΑΕ. Περίοδοι κομ-

βικές τόσο για τις ομάδες - που ενδεχομένως να βρί-

σκονταν σε οικονομική κρίση στη δεδομένη φάση - όσο

και για τους ίδιους σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των επι-

χειρηματικών τους συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο, δη-

λαδή, ότι οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίστηκαν

ως «σωτήρες» τη στιγμή που το πλοίο ήταν έτοιμο να

βουλιάξει. Ούτε τυχαίο, βέβαια, το γεγονός ότι χρησι-

μοποίησαν όλοι μηδενός εξαιρουμένου τις ομάδες σαν

ασπίδα για τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Γνώ-

ριζαν, βέβαια, εκ των προτέρων ότι η ελληνική αγορά

ποδοσφαίρου είναι περιορισμένη και ότι η δυνατότητα

διείσδυσης στη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά είναι μικρή

έως μηδενική. Οι ομάδες τους δεν έχουν το μέγεθος

των συλλόγων της Ευρώπης και δύσκολο έως και απί-

θανο να το αποκτήσουν. Γι' αυτούς οι σύλλογοι θα απο-

τελούσαν τον πολιορκητικό κριό για την επίτευξη των

γενικότερων συμφερόντων τους απέναντι στο κράτος

και για την προσωπική τους εδραίωση στο «κοινωνικό

γίγνεσθαι». Για την επίτευξη των στόχων τους και τη

διεύρυνση των σχεδίων τους θα χρησιμοποιήσουν ως

εκ τούτου κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο, όπως και

έγινε, ώστε να κυριαρχήσουν στο ποδοσφαιρικό στε-

ρέωμα. Αν κάποιος περιμένει ότι η υπόθεση της εξυ-

γίανσης θα καταστεί δυνατή από επιχειρηματίες -

παράγοντες, είναι τουλάχιστον αφελής. Αφού αυτό

ακριβώς, δηλαδή η εμπλοκή των επιχειρηματιών, είναι

η αιτία του προβλήματος.

Οσο για την πολιτεία και την κυβέρνηση, στο παρόν

κοινωνικοπολιτικό σύστημα έχει εξασκηθεί στο ρόλο

του διαχειριστή υψηλών υποθέσεων, προσπαθώντας να

τηρήσει τη λογική των ίσων αποστάσεων. Ακόμα και

όταν η κυβέρνηση κουνά αυστηρά το δάχτυλο σε κά-

ποιους επιχειρηματίες, την ίδια ώρα κλείνει το μάτι

στους υπολοίπους. Τους έχει ανάγκη όλους για την

επίτευξη των στόχων της. Τους «ζωηρούς» και «άτα-

κτους» σε ρόλο αιχμαλώτου να δικαιολογούν το αυ-

στηρό της προσωπείο και συγχρόνως να ικανοποιεί το

λαϊκό περί δικαίου αίσθημα, αλλά και τους «φρόνι-

μους» για να της πλέκουν το προφίλ σύμφωνα με τα

αστικά πρότυπα. Η θεωρία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -

ΑΝΕΛ για «καλούς» και «κακούς» επιχειρηματίες - και

στο ποδόσφαιρο - είναι αποπροσανατολιστική. Οσο ο

κόσμος δεν αντιδρά απαιτώντας ένα άθλημα μακριά

από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και όλα

όσα το καθιστούν προϊόν στα χέρια των ισχυρών, θα

συμβάλλει απλά στην ανανεωμένη κατά καιρούς έκ-

δοση του παραμυθιού της εξυγίανσης.

Μιχάλης ΛΕΑΝΗΣ

Δημοσιογράφος

Την επ᾽αόριστον διακοπή του πρωταθλήματος
ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ο υφυπουργός Αθλητισμού

Γιώργος Βασιλειάδης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση

της συνάντησης που είχε με τον πρωθυπουργό στο Μέ-

γαρο Μαξίμου.

“Ολα είναι στο τραπέζι” είπε ο Γ. Βασιλειάδης. “Η κυ-
βέρνηση δεν θα επιτρέψει να σταματήσει η προσπά-
θεια εξυγίανσης του ποδοσφαίρου”.

NIKOΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ποια είναι η ΓΝΩΜΗ της Κυβέρνησης για το Ελληνικό Επαγ-

γελματικό Ποδόσφαιρο και το Θράσος των ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

των ΠΑΕ να κυκλοφορούν με το ΟΠΛΟ στη Μέση στους ΑΓΩ-

ΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ( για τους οποίους άλλοι έχουν δώσει τη

ΖΩΗ τους)  γιατί έτσι….. “ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ”…;;;;; 

Ολα τα ΑΦΕΝΤΙΚΑ των Ποδοσφαιρικών Βιομηχανικών Ομά-

δων σε όλο τον  ΚΟΣΜΟ  έχουν ένα κοινό ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-

ΣΤΙΚΟ ανήκουν στο Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ με ένα και μοναδικό

ΣΤΟΧΟ το ΧΡΗΜΑ το οποίο από εδώ και χιλιάδες χρόνια, είχε

άριστες σχέσεις με τι ΒΡΟΜΙΑ… Λαθρεμπόριο – Πορνεία –

Ναρκωτικά κλπ – κλπ… Γνωστά πράγματα σε ΟΛΟΥΣ……

Λοιπόν τι Χαμπάρια ;;




